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W statucie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków planowane jest wprowadzenie 

następujących zmian 

 

1) Zmiana §4 

 

Dotychczasowe brzmienie 

 

§4 

Siedzibą władz Towarzystwa są Marki k. Warszawy. 

 

Proponowana zmiana 

 

§4 

Siedzibą władz Towarzystwa jest Warszawa. 

 

 

2) Zmiana §5 

 

Dotychczasowe brzmienie 

 

§5 

Znakiem Towarzystwa jest znak przedstawiony w Dodatku do niniejszego Statutu. 

 

Proponowana zmiana 

§5 

Towarzystwo posiada znak w formie słowno – graficznej lub graficznej, który stanowić będzie 

element zewnętrznej identyfikacji Towarzystwa, dalej jako Znak Towarzystwa. Znak 

Towarzystwa jest wprowadzany i przyjmowany przez Zarząd, na podstawie uchwały. Zarząd 

również jest uprawniony do określenia zasad korzystania ze znaku. 

 

3) w § 8 ust. 1 dodać literę (o) w brzmieniu:  

 

(o) prowadzenie gospodarstwa rolnego 

 

4) zmiana § 8 ust. 2 lit. b 

 

Dotychczasowe brzmienie 

§ 8 ust. 2 lit. b 

(b) działalność odpłatna: 

 PKD 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowane; 

 PKD 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację; 

 PKD 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i 

kongresów; 
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 PKD 72.1. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk 

przyrodniczych i technicznych; 

 PKD 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność 

wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania; 

 PKD 73.1. Reklama; 

 PKD 01.61.Z. Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; 

 PKD 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej nieskalsyfikowana. 

 

Proponowana zmiana 

§ 8 ust. 2 lit. b 

(b) działalność odpłatna: 

● PKD 72.19.Z  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych 

nauk przyrodniczych i technicznych; 

● PKD 58 Działalność wydawnicza; 

● PKD 73.1. Reklama; 

● PKD 94.99.Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana. 

 

5) zmiana §9 ust. 2 

 

Dotychczasowe brzmienie 

§9 ust. 2 

 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 powyżej, przy 

uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD, jest: 

 PKD 16.29.Z. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z 

korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania; 

 PKD 47.19.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach; 

 PKD 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domu sprzedaży wysyłkowej 

lub Internet. 

 

Proponowana zmiana 

§9 ust. 2 

 

2. Przedmiotem działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 powyżej, przy 

uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD, jest: 

 

● PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów; 

● PKD 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; 

● PKD 85.60.Z. Działalność wspomagająca edukację; 

● PKD 82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
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● PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów; 

● PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych; 

● PKD 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; 

● PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt 

gospodarskich; 

● PKD 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach; 

● PKD 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, 

słomy i materiałów używanych do wyplatania; 

● PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

● PKD 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem; 

● PKD 81.30. Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni; 

● PKD 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn; 

● PKD 46.21.Z Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla 

zwierząt; 

● PKD 47.19.Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach; 

● PKD 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach; 

● PKD 47.91.Z. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet; 

● PKD 20.15.Z Produkcja nawozów, związków azotowych. 

 

6) zmiana § 10  

 

Dotychczasowe brzmienie  

§ 10  

 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna bez względu 

na wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, wykształcenie, miejsce zamieszkania oraz 

przynależność do innych organizacji. Warunkiem przyjęcia w poczet członów OTOP 

jest wola realizowania celów Towarzystwa, potwierdzona pisemnie w postaci 

deklaracji oraz uiszczenie składki członkowskiej. 

3. Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna, prawna 

lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca 

na mocy ustawy zdolność prawną, bez względu na jej miejsce zamieszkania i 

siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do 

Towarzystwa przez Zarząd za pomoc w realizacji celów Towarzystwa.  

4. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

ale posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną działa w Towarzystwie przez 

swojego, należycie umocowanego przedstawiciela. 

5. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości, będącą wielokrotnością zwyczajnej składki członkowskiej. 
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6. Członek wspierający będący osobą fizyczną posiada wszystkie prawa członka 

zwyczajnego. 

7. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna , której godność tę nada 

Walne Zebranie Członków za szczególne zasługi dla Towarzystwa. Członek 

honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

8. Członek wspierający będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą na mocy ustawy zdolność 

prawną poprzez swoich przedstawicieli i członek honorowy mają prawo 

uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo, a z 

głosem doradczym, także w Walnym Zebraniu Członków.  

 

Proponowana zmiana 

 

§10 

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych i honorowych. 

2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba fizyczna bez 

względu na wiek, płeć, narodowość, obywatelstwo, wykształcenie, miejsce 

zamieszkania oraz przynależność do innych organizacji. Warunkiem przyjęcia w 

poczet członów OTOP jest wola realizowania celów Towarzystwa, potwierdzona 

pisemnie w postaci deklaracji oraz uiszczenie składki członkowskiej. 

3. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada 

Walne Zebranie Członków lub Zarząd za szczególne zasługi dla Towarzystwa. 

Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

4. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach 

organizowanych przez Towarzystwo, a z głosem doradczym, także w Walnym 

Zebraniu Członków. 

 

7) zmiana § 11 ust. 1 

 

Dotychczasowe brzmienie 

 

§11 

1. Utrata członkostwa następuje w wyniku: 

(a) śmierci członka; 

(b) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu; 

(c) skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa w wyniku nieopłacenia 

składek członkowskich przez okres 3 miesięcy od momentu pisemnego 

powiadomienia członka przez Zarząd o wygaśnięciu aktualności opłaconej 

składki; 

(d) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty 

praw publicznych; 

(e) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu za nieprzestrzeganie statutu 

Towarzystwa, działania na szkodę Towarzystwa lub działania stojącego w 

sprzeczności z celami działania Towarzystwa; 
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(f) utraty godności członka honorowego na podstawie uchwały Walnego Zebrania  

Członków, podjętej w oparciu o wniosek Zarządu lub 60 członków; 

(g) utraty osobowości prawnej, likwidacji lub ogłoszenia upadłości przez osobę 

prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale 

posiadającą na mocy ustawy zdolność prawną. 

 

Proponowana zmiana 

 

§11 

1. Utrata członkostwa następuje w wyniku: 

(a) śmierci członka; 

(b) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie do Zarządu; 

(c) skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa w wyniku nieopłacenia 

składek członkowskich przez okres 6 miesięcy od momentu pisemnego 

powiadomienia członka przez Zarząd o wygaśnięciu aktualności opłaconej 

składki; 

(d) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową utraty 

praw publicznych; 

(e) wykluczenia na mocy uchwały Zarządu za nieprzestrzeganie statutu Towarzystwa, 

działania na szkodę Towarzystwa lub działania stojącego w sprzeczności z celami 

działania Towarzystwa; 

(f) utraty godności członka honorowego na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków podjętej w oparciu o wniosek Zarządu lub 60 członków, jak również na 

podstawie uchwały Zarządu; 

(g) ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną 

 

 

 

8) zmiana w § 16 

 

Dotychczasowe brzmienie 

 

§16 

1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej ,,Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą 

Towarzystwa. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

 z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oraz członkowie wspierający 

będący osobami fizycznymi; 

 z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających będących 

osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi 

osobowości prawnej, ale posiadającymi na mocy ustawy zdolność prawną, 

członkowie honorowi oraz zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia wszystkich 

członków Towarzystwa pisemnie, telefonicznie lub mailowo, co najmniej na 90 dni przed 

planowanym terminem Walnego Zebrania. 
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4. Walne Zebranie obraduje według ustalonego porządku obrad. Porządek obrad może być 

przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek obrad nie może być 

rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa. 

5. Walne Zebranie po otwarciu przez członka Zarządu Towarzystwa albo Dyrektora 

Sekretariatu wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek 

Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady. 

6. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, 

a w wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania 

prowadzącego obrady. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie odbywa się w 

drugim terminie, pół godziny później, a jego uchwały, z wyłączeniem uchwały o 

rozwiązaniu Towarzystwa, o której mowa w §36 ust. 4 niniejszego Statutu, ważne są bez 

względu na liczbę osób obecnych na Walnym Zebraniu. 

 

 

Proponowana zmiana 

 

§16 

1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej ,,Walnym Zebraniem” jest najwyższą władzą 

Towarzystwa. 

2. W Walnym Zebraniu biorą udział: 

● z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 

● z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni goście. 

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd 

powiadamia wszystkich członków Towarzystwa pisemnie, telefonicznie lub mailowo, a 

dodatkowo także umieszcza ww. informacje na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych Towarzystwa, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem Walnego 

Zebrania. 

4. O miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd 

powiadamia wszystkich członków Towarzystwa pisemnie, telefonicznie lub mailowo, a 

dodatkowo także umieszcza ww. informacje na stronie internetowej i portalach 

społecznościowych Towarzystwa, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem Walnego 

Zebrania. 

5. Walne Zebranie obraduje według ustalonego porządku obrad. Porządek obrad może 

być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. Porządek obrad nie może być rozszerzony 

o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa. 

6. Walne Zebranie po otwarciu przez członka Zarządu Towarzystwa albo Dyrektora 

OTOP wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego, 

Sekretarza i protokolanta, zapewnionego przez Biuro Towarzystwa, którzy dalej prowadzą 

obrady. 

7. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, 

a w wypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Walnego Zebrania 

prowadzącego obrady. W przypadku braku quorum, Walne Zebranie odbywa się w drugim 
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terminie, pół godziny później, a jego uchwały, z wyłączeniem uchwały o rozwiązaniu 

Towarzystwa, o której mowa w §36 ust. 4 niniejszego Statutu, ważne są bez względu na liczbę 

osób obecnych na Walnym Zebraniu. 

8. Każdy członek Towarzystwa może brać udział w Walnym Zebraniu za pośrednictwem 

pełnomocnika. Ustanowiony pełnomocnik bierze udział w Walnym Zebraniu w imieniu członka 

i przysługują mu wszelkie prawa i obowiązki członka, w tym ma prawo do realizowania w 

imieniu członka prawa głosu. W każdym wypadku, wymagane jest, by pełnomocnictwo było 

udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowo, każdy członek 

Towarzystwa może w swoim imieniu powołać tylko jednego pełnomocnika. Jeden pełnomocnik 

może reprezentować tylko jednego członka Towarzystwa i realizować w jego imieniu prawo 

głosu. Ewentualny spór między członkiem Towarzystwa a pełnomocnikiem nie ma wpływu na 

zrealizowane przez członka prawo głosu przez ustanowionego pełnomocnika. 

 

9) zmienić § 17 ust. 5  

 

Dotychczasowe brzmienie  

 

§17 

5.Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie co najmniej na 45 dni od dnia 

otrzymania właściwego wniosku lub podjęcia uchwały i obradować nad sprawami, dla których 

zostało zwołane.  

 

Proponowana zmiana 

 

§17 

5.Decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania winna zostać podjęta w terminie 30 

dni od dnia otrzymania właściwego wniosku lub podjęcia uchwały. Przedmiotem obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zebrania muszą być sprawy, dla których zgromadzenie zostało 

zwołane. Porządek obrad może być również rozszerzony o inne rzeczy, z zastrzeżeniem jednak 

§16 ust. 5 Statutu. 

 

10) zmienić § 20 ust. 1 

 

Dotychczasowe brzmienie 

§20 

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, w tym prezesa i wiceprezesa.  

 

Proponowana zmiana 

 

§20 

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym prezesa i wiceprezesa. 

 

11) w § 21 dodać lit. o, p, q, r w brzmieniu jak poniżej: 
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(o) podejmowanie decyzji w przedmiocie nadania członkostwa honorowego i jego utracie, 

(p) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących Towarzystwa, 

(q) wprowadzanie, przyjmowanie i ustalanie zasad korzystania ze Znaku Towarzystwa, 

(r) ustanawianie w imieniu OTOP fundacji dla realizacji celów Towarzystwa, a w ramach 

tej kompetencji Zarząd w imieniu OTOP jest uprawniony m.in. do: składania w imieniu 

OTOP oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji  (akt fundacyjny),  podjęcia  uchwały 

o ustanowieniu  w imieniu OTOP fundacji, ustalania w imieniu OTOP statutu fundacji, 

podjęcia uchwały o ustanowieniu w imieniu OTOP statutu fundacji, składania w imieniu 

OTOP oświadczenia woli o wskazaniu celu fundacji i składnikach majątkowych 

przeznaczonych na jego realizację, podjęcia w imieniu OTOP uchwały o wskazaniu celu 

fundacji i składnikach majątkowych przeznaczonych na jego realizację, podjęcia w 

imieniu OTOP decyzji o wyborze członków zarządu fundacji i innych organów fundacji  

oraz  podjęcia w tym przedmiocie stosownych uchwał,  podejmowania w imieniu OTOP 

wszelkich czynności niezbędnych dla ustanowienia  fundacji i podejmowanie w tym celu 

stosownych uchwał. 

 

12) zmienić § 22  

Dotychczasowe brzmienie 

 

§22 

1. Wybory członków Zarządu odbywają się drogą korespondencyjną. 

2. Kandydatury do Zarządu zgłaszają członkowie Towarzystwa w postaci pisemnego 

wniosku sygnowanego przez co najmniej 10 członków, przesłanego do Zarządu 

Towarzystwa nie później niż na 45 dni przed Walnym Zebraniem. 

3. Kandydatury do Zarządu może zgłaszać Zarząd na mocy swoich uchwał podjętych nie 

później niż na 45 dni przed Walnym Zebraniem. 

4. Jeżeli liczba kandydatów do Zarządu nie przekracza maksymalnej liczby członków 

Zarządu, osoby kandydujące zostają członkami Zarządu automatycznie. 

5. Jeżeli liczba kandydatów do Zarządu przekracza liczbę miejsc w Zarządzie, Zarząd 

rozsyła wszystkim członkom Towarzystwa razem z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu 

kartę głosowania i głosowanie następuje drogą korespondencyjną. Szczegółowy 

regulamin i terminarz głosowania korespondencyjnego ustala Zarząd. W skład nowego 

Zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. Wynik 

głosowania korespondencyjnego podawany jest do wiadomości członków Towarzystwa 

na Walnym Zebraniu. 

6. W czasie trwania kadencji Zarządu ma on prawo dobierać do swego składu osoby nie 

pochodzące z wyboru, w liczbie nie przekraczającej połowy składu Zarządu. Osoby te 

pełnią funkcję członka Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania. 

7. Do Zarządu dobierane są w pierwszej kolejności osoby, które zostały zgłoszone wcześniej 

i które w głosowaniu otrzymały kolejną liczbę głosów.  

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia przez kandydata na 
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członka Zarządu, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

9. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani 

pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Komisji Rewizyjnej. 

10. Wybranie do składu Zarządu osoby wbrew postanowieniom ust. 8 i 9 powyżej jest 

nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, w trakcie 

kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Zarządu, którego 

okoliczność ta dotyczy. 

11. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci 

członka Zarządu, albo w skutek utraty członkostwa Towarzystwa. 

 

Proponowana zmiana 

 

§22 

1. Wybory członków Zarządu odbywają się drogą korespondencyjną. 

2. Kandydatury do Zarządu zgłaszają członkowie Towarzystwa w postaci pisemnego 

wniosku sygnowanego przez co najmniej 10 członków, przesłanego do Zarządu 

Towarzystwa nie później niż na 45 dni przed Walnym Zebraniem. 

3. Kandydatury do Zarządu może zgłaszać Zarząd na mocy swoich uchwał podjętych nie 

później niż na 45 dni przed Walnym Zebraniem. 

4. Jeżeli liczba kandydatów do Zarządu nie przekracza maksymalnej liczby członków 

Zarządu, osoby kandydujące zostają członkami Zarządu automatycznie. 

5. Jeżeli liczba kandydatów do Zarządu przekracza liczbę miejsc w Zarządzie, Zarząd 

rozsyła wszystkim członkom Towarzystwa razem z zawiadomieniem o Walnym Zebraniu 

kartę głosowania i głosowanie następuje drogą korespondencyjną. Szczegółowy 

regulamin i terminarz głosowania korespondencyjnego ustala Zarząd. W skład nowego 

Zarządu wchodzą kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów. Wynik 

głosowania korespondencyjnego podawany jest do wiadomości członków Towarzystwa 

na Walnym Zebraniu. 

6. W czasie trwania kadencji Zarządu ma on prawo dobierać do swego składu osoby nie 

pochodzące z wyboru, w liczbie nieprzekraczającej połowy składu Zarządu. Osoby te 

pełnią funkcję członka Zarządu do najbliższego Walnego Zebrania. 

7. Do Zarządu dobierane są w pierwszej kolejności osoby, które zostały zgłoszone 

wcześniej i które w głosowaniu otrzymały kolejną liczbę głosów.  

8. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia przez kandydata 

na członka Zarządu, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.  

9. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej ani 

pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej z członkiem Komisji Rewizyjnej. 
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10. Z zastrzeżeniem §23 ust. 1 i 2 Statutu, Członek zarządu nie może być jednocześnie 

członkiem zarządu i pracownikiem Towarzystwa. 

11. Członek Zarządu nie może pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w 

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia z pracownikiem 

Towarzystwa. 

12. Małżonkowie członków Zarządu oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu, 

w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia, nie mogą być zatrudnieni 

w Towarzystwie, z wyłączeniem przypadków opisanych poniżej w niniejszym ustępie. W 

Towarzystwie dopuszczalne jest podjęcie współpracy z osobą pozostającą w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, 

przysposobienia z członkiem Zarządu, tylko i wyłącznie, jeżeli współpraca ta nie nosi 

znamion umowy o pracę i związana jest z koniecznością uzyskania wsparcia 

udzielanego w sytuacji ograniczonej liczby ekspertów w danej dziedzinie i 

koniecznością wykonania specjalistycznych ekspertyz, a nadto świadczona jest tylko i 

wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych. W takiej sytuacji, w każdym 

zaistniałym przypadku potrzeba podpisania umowy cywilnoprawnej z osobą 

pozostającą w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa, przysposobienia z członkiem Zarządu OTOP powinna być wcześniej 

zgłoszona do Zarządu OTOP (przez członka Zarządu OTOP, jak również osobę 

pozostającą z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia), jako potencjalny konflikt interesów. 

Zawarcie umowy cywilnoprawnej, o której mowa w niniejszym ustępie wymaga 

każdorazowo zgody w drodze uchwały Zarządu OTOP. 

13.  Wybranie do składu Zarządu osoby wbrew postanowieniom ust. 8-12 powyżej jest 

nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 8-12 powyżej, w trakcie 

kadencji Zarządu jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Zarządu, którego 

okoliczność ta dotyczy. 

14. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji bądź rezygnacji, albo śmierci 

członka Zarządu, albo w skutek utraty członkostwa Towarzystwa. 

15. W przypadku, gdy w trakcie trwania kadencji stanowisko prezesa lub/i wiceprezesa 

Zarządu będzie nieobsadzone, konieczne jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania w celu wyboru nowego prezesa lub/i wiceprezesa Zarządu. Do czasu 

powołania nowego Prezesa lub/i wiceprezesa Zarządu, pozostali członkowie zarządu 

zwykłą większością głosów wybierają ze swojego grona osobę, która pełnić będzie 

funkcję prezesa lub/i wiceprezesa Zarządu do czasu wyboru nowego prezesa lub/i 

wiceprezesa. Nadzwyczajne Walne Zebranie w celu wyboru nowego prezesa lub/i 

wiceprezesa musi odbyć się zgodnie z zapisami § 17 ust. 5 statutu.  

16. Prezes lub wiceprezes wybrani w trybie wskazanym w ust. 15 powyżej pełnić będą swoje 

funkcje do końca kadencji uprzednio wybranych członków zarządu. Prezes zarządu lub/i 

wiceprezes może być ponownie wybrany jedynie na 1 kolejną kadencję. 

 

13) zmiana § 24  

 

Dotychczasowe brzmienie 
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§24 

1. Zebrania Zarządu odbywają się w terminie ustalonym przez prezesa, jednak nie rzadziej 

niż raz na kwartał. 

2. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy 

obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. W 

przypadku nierozstrzygającego wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego 

zebrania. 

3. W zebraniach Zarządu uczestniczą aktualnie powołani dyrektorzy zatrudnieni przez 

Zarząd. 

 

Proponowana zmiana 

 

§24 

1. Zebrania Zarządu odbywają się w terminie ustalonym przez prezesa, jednak nie rzadziej 

niż raz na kwartał. 

2. Zebrania Zarządu mogą odbywają się: 

a.  w formie zdalnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 

b. osobiście  

3. Głosowania nad uchwałami Zarządu mogą odbywać się zdalnie z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej. 

4. Głosowania nad uchwałami Zarządu mogą odbywać się poza zebraniami Zarządu, z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

5. Na głosowania nad uchwałami Zarządu z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej (zarówno na zebraniach Zarządu, jak i poza zebraniami Zarządu) 

członkowie Zarządu muszą wyrazić zgodę w formie dokumentowej. 

6. Możliwość udziału w zebraniu Zarządu przy wykorzystaniu środków komunikacji 

elektronicznej będzie każdorazowo wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu. 

Zawiadomienie powinno zawierać opis sposobu uczestnictwa w Zebraniu Zarządu przy 

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz opis wykonywania prawa 

głosu. 

7. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na Zebraniach 

Zarządu odbywać się będzie przy zapewnieniu co najmniej: 

a.  transmisji obrad Zebrania w czasie rzeczywistym, 

b. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy 

Zebrania mogą wypowiadać się w toku obrad, 

c. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku 

Zebrania. 

8. Potwierdzeniem udziału w Zebraniu zdalnym, z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej jest lista uczestników podpisana każdorazowo przez Przewodniczącego 

Zebrania. 

9. Dla ważności uchwał Zarządu niezbędna jest obecność na Zebraniu (w formie osobistej, 

za pośrednictwem pełnomocnika, lub zdalnie), co najmniej połowy członków Zarządu, 
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w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub oddanie głosu w trybie zdalnym przez co najmniej 

połowę członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

10. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Gdy głosowanie odbywa się osobiście w 

przypadku równej liczby głosów (tj. nierozstrzygającego wyniku głosowania), decyduje 

głos Przewodniczącego Zebrania. W przypadku zdalnego głosowania z wykorzystaniem 

środków komunikacji elektronicznej (zarówno na, jak i poza Zebraniami) w przypadku 

równiej liczby głosów (tj. nierozstrzygającego wyniku głosowania) decyduje głos 

Prezesa lub - w przypadku braku udziału Prezesa w głosowaniu - głos Wiceprezesa. W 

przypadku mieszanego głosowania nad uchwałami (tj. kiedy część uprawnionych do 

głosowania głosuje osobiście, a część w formie zdalnej z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej (zarówno na, jak i poza Zebraniami) w przypadku równiej 

liczby głosów (tj. nierozstrzygającego wyniku głosowania) decyduje głos 

Przewodniczącego Zebrania. 

11. Członkowie Zarządu nieobecni podczas Zebrania mogą oddać swój głos za pomocą 

poczty elektronicznej. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest powiadomienie 

przed rozpoczęciem Zebrania Dyrektora OTOP o nieobecności i zamiarze głosowania 

poprzez oddanie głosu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wydruk oddanego głosu 

jest załącznikiem do protokołu z Zebrania. Uchwała podjęta z uwzględnieniem głosu 

zdalnego zachowuje swoją skuteczność pod warunkiem obecności na Zebraniu, podczas 

którego następuje głosowanie zdalne co najmniej połowy składu Zarządu, w tym 

Prezesa lub Wiceprezesa. 

12. W zebraniach Zarządu uczestniczy aktualnie powołany Dyrektor OTOP oraz zaproszeni 

goście. 

 

14) zmiana § 25 

Dotychczasowe brzmienie  

 

§25 

1. Zarząd wykonuje swe zadania przy pomocy Sekretariatu. 

2. Sekretariatem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd. 

3. Sekretariat działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd. 

4. W stosunku do osób zatrudnionych prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w 

rozumieniu kodeksu pracy. 

 

Proponowana zmiana 

§25 

1. Do realizacji swych zadań, Zarząd może powołać Biuro Towarzystwa. 

2. Biurem kieruje Dyrektor OTOP, zatrudniony przez Zarząd. 

3. Biuro działa w oparciu o niniejszy Statut. Zarząd może ustanowić regulamin 

funkcjonowania Biura Towarzystwa.  

4. W stosunku do osób zatrudnionych prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy w 

rozumieniu kodeksu pracy. 

 

15) w § 28 dodać lit. g w brzmieniu 
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(g) zatwierdzanie sprawozdań finansowych 

 

16) w § 30 ust. 3 wykreślić lit. g o brzmieniu: 

 

(g)świadczenia członków wspierających; 

 

W konsekwencji powyższego, § 30 ust. 3 otrzymuje następujące proponowane brzmienie: 

 

§ 30 

3.Na fundusze Towarzystwa składają się: 

(a)  wpłaty ze składek członkowskich; 

(b)  dotacje, darowizny, spadki i zapisy; 

(c)  wpływy pochodzące z pomocy fundacji i innych organizacji gospodarczych i 

społecznych; 

(d)  dochody z działalności gospodarczej i z majątku Towarzystwa; 

(e)  wpływy z ofiarności publicznej; 

(f) odpisy 1% podatku dochodowego od osób fizycznych; 

(g)   odsetki od kapitału, lokat, akcji; 

(h)  dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego. 

 

17) zmienić § 32 ust. 2  

 

Dotychczasowe brzmienie 

 

§32 

2.Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa 

Zarządu bądź pracowników Sekretariatu w sprawach należących do ich kompetencji 

określonych pisemnym zakresem czynności.  

 

Proponowana zmiana 

§32 

2.Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa 

Zarządu bądź pracowników Biura Towarzystwa w sprawach należących do ich kompetencji 

określonych pisemnym zakresem czynności. 

 

18) zmienić § 36 ust. 3 

 

Dotychczasowe brzmienie 

 

 

§36 

3.Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić również na wniosek Zarządu. O wnioskowanych 

przez siebie zmianach Statutu powiadamia wszystkich członków Towarzystwa Zarząd, 
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wysyłając pisemne zawiadomienia nie później niż 45 dni przed zaplanowanym terminem 

Walnego Zebrania, na którym ma się odbyć głosowanie nad wnioskowaną zmianą Statutu.  

 

Proponowana zmiana 

 

§36 

3. Zmiana niniejszego Statutu może nastąpić również na wniosek Zarządu. O wnioskowanych 

przez siebie zmianach Statutu Zarząd powiadamia wszystkich członków Towarzystwa w formie 

pisemnej lub dokumentowej. Zawiadomienie w formie pisemnej następuje poprzez wysłanie 

listu zwykłego/poleconego lub umieszczenie zawiadomienia w magazynie wydawanym przez 

Towarzystwo pt. „Ptaki”. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej niezależnie od formy 

powiadomienia, musi zostać nadane pocztą lub/i wysłane e-mailem lub/i  umieszczane w 

magazynie wydawanym przez Towarzystwo pt. „Ptaki” co najmniej na 30 dni przed 

zaplanowanym terminem Walnego Zebrania, na którym ma się odbyć głosowanie nad 

wnioskowaną zmianą Statutu.  

 

 

 


