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STOWARZYSZENIE  POLSKIE DIANY 

ul Nadstawna 5 

22 – 200 Włodawa 

wpis do stowarzyszeń pod pozycją 14 

Numer konta :  

 

                                                     

                                                                  STATUT  

 

§ 1 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Polskie Diany. W dalszych postanowieniach 

zwane  Stowarzyszeniem. 

 

 

 

§ 2 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest: 22-200 Włodawa, ulica Nadstawna 5. 

3. Adres do korespondencji: 

      26-500 Szydłowiec,ul.T.Kościuszki209/1 Monika Szymkiewicz. 

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność na podstawie  Statutu oraz przepisów           

Ustawy  z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. z 2001r. Nr 79, 

poz. 855 ze zm. ). 

5. Oficjalnym strojem członkiń Stowarzyszenia jest mundur organizacyjny PZŁ i peleryna 

Stowarzyszenia. 

6. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.  

  

 

 

§ 3 

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia 

 

1. Przedstawicielkami uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia są :  

Członkinie powołane do zarządu stowarzyszenia. 

2. Przedstawicielkami reprezentującymi Stowarzyszenie na zewnątrz są członkinie 

stowarzyszenia będące w zarządzie stowarzyszenia. 
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§ 4 

 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członkiń Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność tylko i wyłącznie ze składek 

członkowskich. 

3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację statutowych celów 

Stowarzyszenia. 

4. Wysokość składek ustalana jest uchwałą Członków. 

 

 

§ 5 

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność z zakresu: 

 

1. Propagowanie wśród społeczeństwa pasji łowieckiej oraz wiedzy o środowisku 

naturalnym. 

2. Aktywna obecność kobiet w działaniach na rzecz tradycji i łowieckiego dziedzictwa 

kulturowego. 

3. Działanie z zakresu edukacji ekologicznej szczególnie wśród młodzieży (wystawy, 

seminaria, pokazy filmowe). 

4. Wdrażanie i rozpowszechnianie programów szeroko pojętej ochrony środowiska we 

współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, Lasami Państwowymi i Ministerstwem 

Środowiska. 

5. Podnoszenie wiedzy i umiejętności związanych z kunsztem łowieckim poprzez: 

1) Wspólne treningi strzeleckie. 

2) Rozwijanie umiejętności wabienia zwierzyny. 

3) Układanie psów myśliwskich. 

4) Naukę sygnałów myśliwskich. 

5) Udział w seminariach i konferencjach tematycznych. 

 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

 

1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw,  koncertów oraz innych imprez. 

2. Współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania. 

3. Inne działania, realizujące cele statutowe Stowarzyszenia. 
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§ 7 

 

Władze i Organy Stowarzyszenia 

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członkiń. 

2. Organem jest Zarząd Stowarzyszenia, w  którego skład  wchodzą:  Prezes, Skarbnik, 

Sekretarz . 

3. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na 3 letnią kadencję. 

4. Zarząd Stowarzyszenia wykonuje zadania Walnego Zgromadzenia oraz kieruje 

bieżącymi sprawami Stowarzyszenia. 

5. Członek Zarządu, który nie uzyskała absolutorium może być odwołany przez Walne 

Zgromadzenie zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu. W wyniku 

odwołania członka Zarządu wyłania się nowego członka Zarządu na tym samym 

posiedzeniu. 

6. Organem Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna wybierana na 3-letnią kadencję 

składającą się z 2 do 3 osób. 

 

 

§ 8 

 

Walne Zgromadzenie Członkiń Stowarzyszenia 

 

1. Kompetencje Walnego Zgromadzenia: 

1) Wybór Zarządu Stowarzyszenia. 

2) Przyjmowanie  i wykluczanie członków Stowarzyszenia. 

3) Zmiany Statutu Stowarzyszenia. 

4) Powoływanie  komisji problemowych. 

5) Określenie działań Stowarzyszenia na kolejny rok. 

2. Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa. 

3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie co najmniej raz w roku przez pisemne 

zawiadomienie każdej członkini Stowarzyszenia, co najmniej z miesięcznym 

wyprzedzeniem i podaniem: 

1) Daty, godziny, miejsca Walnego Zgromadzenia. 

2) Proponowanego porządku obrad. 

3) W przypadku braku kworum w I terminie, ogłasza się II termin Walnego 

Zgromadzenia tego samego dnia. 

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd na wniosek 1/3 członkiń 

Stowarzyszenia. 
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§9 

 

Przyjęcie do Stowarzyszenia: 

 

1. Członkinią Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych, zainteresowana współdziałaniem w osiąganiu celów 

stowarzyszenia, członek PZŁ. 

2. Kandydatka na członkinię Stowarzyszenia zgłasza  do Zarządu Stowarzyszenia podanie  

o przyjęcie na piśmie. 

3. Kandydatka na członkinię Stowarzyszenia odbywa  „okres próbny” trwający 1 rok.          

W tym czasie powinna wykazać się działalnością  związaną z propagowaniem kultury      

i tradycji łowieckiej wśród lokalnej społeczności , działaniami z zakresu edukacji 

ekologiczno łowieckiej wśród młodzieży oraz  przedstawi sprawozdanie z zrealizowanych 

spotkań. 

4. Kandydatka na członkinię Stowarzyszenia bierze czynny udział  w spotkaniach 

Stowarzyszenia ujętych w rocznym terminarzu. 

5. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Walnego Zgromadzenia z odbytego „okresu próbnego” 

kandydatka składa własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską wraz z kopią 

legitymacji PZŁ  oraz  wpłaca wpisowe. 

6. Wysokość wpisowego do Stowarzyszenia to dwukrotna roczna składka członkowska. 

7. Wpłata wpisowego powinna nastąpić w terminie  14 dni od przyjęcia przez Walne 

Zgromadzenie na Członkinię Stowarzyszenia.  

 

 

§ 10 

 

Skreślenie z listy Członkiń Stowarzyszenia następuje w przypadku: 

 

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie. 

2. Nieopłacenia składek członkowskich  przez okres dłuższy niż 3 miesiące od ustalonego 

terminu wpłaty składek, po wcześniejszym powiadomieniu przez skarbnika. 

3. Nieprzestrzeganie Statutu Stowarzyszenia. 

4. Nieprzestrzegania zasad etyki myśliwskiej. 

5. Wykluczenia uchwałą Walnego Zgromadzenia  w przypadku działania na szkodę 

Stowarzyszenia. 

6. Zgonu, utraty praw publicznych lub ubezwłasnowolnienia 
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§ 11 

 

Członkinie obowiązane są do: 

 

1. Aktywnego udziału w realizacji celów i zadań Stowarzyszenia. 

2. Przestrzegania postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia. 

3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia i propagowania jego działalności. 

4. Terminowego  wpłacania składek członkowskich na konto bankowe Stowarzyszenia. 

5. Aktywnego uczestniczenia w spotkaniach Stowarzyszenia. 

 

 

§ 12 

 

Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały członków podjęte większością 2/3 głosów 

oddanych, przy obecności co najmniej ½ liczby członkiń. 

 

 

§ 13 

 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmują Członkowie większością 2/3 głosów 

oddanych. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi jednocześnie przeznaczenie majątku 

Stowarzyszenia  i powoła komisje likwidacyjną. 

 


