Załącznik nr 2 do Walnego Zebrania
Stowarzyszenia Naukowo-Edukacyjnego „Terra Minera”
z dn. 4.11.2021 r.
Statut Stowarzyszenia Naukowo-Edukacyjnego „Terra Minera”
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
[nazwa]
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Naukowo-Edukacyjne „Terra Minera” i zwane jest w dalszych
postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
§2
[teren działania i siedziba]
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
Dolnego Śląska oraz poza jej granicami.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Młynowiec w gminie Stronie Śląskie.
§3
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2261, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej
„Statutem”.
§4
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, logo i symboli organizacyjnych.
§5
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach
statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne
Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.
Rozdział 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§6
[cele]

Celami Stowarzyszenia są:
1) popularyzacja i propagowanie nauki i techniki, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o Ziemi, górnictwa
i ochrony środowiska;
2) działalność badawcza, szczególnie w zakresie nauk o Ziemi i środowisku;
3) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości
i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
4) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego;
5) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
6) działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
§7
[sposoby realizacji celów]
1. Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie nauk o Ziemi i środowisku, górnictwa, ochrony
środowiska i jego komponentów;
2) organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
3) organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań dyskusyjnych;
4) prowadzenie działalności badawczo-naukowej w dziedzinach nauk o Ziemi i środowisku;
5) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
6) prowadzenie działalności usługowej w zakresie badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym, edukacyjnoszkoleniowym i wydawniczym;
7) działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych działających w szczególności w obszarach
dotyczących geologii, górnictwa, ekologii i ochrony środowiska;

8) działalność związaną z rozwojem świadomości społecznej w szczególności w obszarach dotyczących geologii,
górnictwa, ekologii i ochrony środowiska;
9) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe bądź jednostki
samorządu terytorialnego, w działaniach, które dotyczyć będą obszarów działalności Stowarzyszenia NaukowoEdukacyjnego „Terra Minera”;
10) pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze
statutowymi celami Stowarzyszenia.
2. Działalność wskazana w niniejszym paragrafie prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji
pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna działalność statutowa.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§9
1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. W skład Stowarzyszenia, obok członków zwyczajnych mogą wchodzić także członkowie wspierający
i honorowi.
3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10
[sposób nabycia członkostwa – członkowie zwyczajni]
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i uzyska pisemne
poparcie co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd.
§ 11
[prawa członków zwyczajnych]

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu członków i podejmowania uchwał,
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i szkoleniach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
4) występowania do wszystkich władz Stowarzyszenia z wnioskami i skargami,
5) udziału w posiedzeniach organów Stowarzyszenia, jednak bez prawa głosu,
6) wystąpienia ze Stowarzyszenia.
§ 12
[obowiązki członków zwyczajnych]
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i współpracy przy realizacji jego celów,
2) uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach Członków,
3) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz
przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4) regularnego płacenia składek członkowskich w terminie do końca pierwszego kwartału każdego roku
kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
§ 13
[sposób nabycia członkostwa – członkowie wspierający]
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
1) znacząco wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,
2) udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd, po uzgodnieniu z kandydatem zakresu i formy dalszego
wspierania Stowarzyszenia.
§ 14
[sposób nabycia członkostwa – członkowie honorowi]
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w realizacji celów
Stowarzyszenia.
2. Z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego może wystąpić każdy członek Stowarzyszenia. Członkostwo
honorowe nadawane jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 15
[prawa członków wspierających i honorowych]
Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym
oraz posiadają prawa, o których mowa w § 11 pkt. 3, 4 i 6.
§ 16
[obowiązki członków wspierających i honorowych]
1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i
uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie, przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z
działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących
przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegać Statut i uchwały organów
Stowarzyszenia.
§ 17
1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania
zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 18
[sposób i przyczyny utraty członkostwa]
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
1) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
2) śmierci członka,
3) usunięcie członka ze Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
a) utraty osobowości prawnej przez członka będącego osobą prawną,
b) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka będącego osobą fizyczną,
c) naruszania postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
d) powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
e) braku zapłaty trzech kolejnych składek członkowskich,
f) naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia,
g) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
2. O usunięciu członka ze Stowarzyszenia rozstrzyga Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
Władzami (Organami) Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

§ 20
Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia, tzn. Zarządu i Komisji Rewizyjnej, trwa cztery lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
członków uprawnionych do głosowania.
§ 21
Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 22
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca
członkiem Zarządu.
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie
wspierający i honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwoływane w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
§ 23
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym przez Zarząd
Stowarzyszenia.
2. Zawiadomienie o terminie i miejscu obrad podawany jest przez Zarząd do wiadomości wszystkich członków

Stowarzyszenia co najmniej na czternaście dni przed planowanym terminem zebrania, za pomocą poczty
elektronicznej.
§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd w dowolnym czasie.
2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie zadań oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji Zarządu,
2) uchwalanie Statutu i jego zmian,
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu, a także
sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją,
10) wyznaczanie pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem
a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia
i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 26
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika.
§ 27
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni
goście.
§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do
przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
11) przyjmowanie nowych członków,
12) ustalenie wzoru pieczęci i logo Stowarzyszenia,
13) zatrudnianie pracowników do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
§ 29
[sposób reprezentowania stowarzyszenia, w tym sposób zaciągania zobowiązań majątkowych]
1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące
złotych), do składania oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym
obligatoryjnie Prezesa Zarządu.

§ 30
1. Komisja Rewizyjna sprawuje wewnętrzną kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja
Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
§ 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod
względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz posiedzenia Zarządu,
4) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 32
Utrata mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej następuje na skutek:
1) upływu kadencji organu;
2) rezygnacji z funkcji pełnionej w organie;
3) odwołania z funkcji pełnionej w organie;
4) odwołania organu przed upływem kadencji;
5) utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.
§ 33
1. Odwołanie władz Stowarzyszenia lub poszczególnych ich członków przed upływem kadencji odbywa się na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w
obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Głosowanie w sprawie odwołania, o którym mowa w ust. 1 następuje na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 34
[tryb uzupełniania składu]
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu
może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu władzy.
Rozdział 5
Środki finansowe Stowarzyszenia
§ 35
Środki finansowe Stowarzyszenia uzyskiwane są z następujących źródeł:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki, zapisy,
3) dochody z własnej działalności statutowej,
4) dochody z majątku Stowarzyszenia,
5) dotacje, subwencje, granty,
6) ofiarność publiczna, w tym zbiórki publiczne,
7) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
Rozdział 6
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 36
Statut może być zmieniony lub zastąpiony nowym, w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.
§ 37
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, większością
dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania Stowarzyszenia w trybie określonym w ust. 1, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie
Zarządu.

3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia
Członków o likwidacji Stowarzyszenia.
4. Uchwały, o których mowa w ust. 2 i 3 zapadają większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

