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STATUT

TOWARZYSTWA NAVEGADORES
z siedzibą w Warszawie

Zmieniony uchwałą nr 1 WZC z 28 listopada 2013 roku

2013

_______________________

_______________________

Preambuła
„Towarzystwo Navegadores” powstało w celu realizacji projektów z dziedziny pomocy
rozwojowej i humanitarnej na rzecz społeczności lokalnych w krajach rozwijających sie.
Działania Towarzystwa prowadzone są we współpracy z Partnerami wg autorskiego modelu
operacyjnego.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
Art 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Towarzystwo Navegadores”, dalej:
Stowarzyszenie. Nazwa oraz używany przez Stowarzyszenie znak graficzny są
prawnie zastrzeżone.
Art 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych, zawiązanym dla upowszechniania wiedzy o świecie, tolerancji
i otwartości na inne kultury.
Art 3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w kraju i za granicą. Dla realizacji celów
statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem
tamtejszego prawa.
Art 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa
Art 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
Art 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnych celach.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
Art 7. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności związanej z pomocą rozwojową i
humanitarną, w szczególności realizacja projektów polegających na:
1) zapewnieniu dostępu do wody pitnej;
2) zapewnieniu dostępu do opieki medycznej;
3) zapewnieniu dostępu do edukacji;
4) zapewnieniu dostępu do energii elektrycznej;
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5) wspieraniu rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez
działania na rzecz niezależności ekonomicznej oraz kultywowania ich
odrębnosci kulturowej i tradycji;
6) popularyzacji działań na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego
Organizowanie pomocy humanitarnej dla ofiar katastrof naturalnych i konfliktów
zbrojnych jest autonomicznym celem Stowarzyszenia i nie podlega żadnym
ograniczeniom rodzajowym ani terytorialnym.
Art 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) popularyzację uczestnictwa w programach rozwojowych których celem, w
odniesieniu do społeczności lokalnych w krajach rozwijających się, jest:
a/ poprawa warunków bytowania poprzez budowę lub ulepszanie infrastruktury;
b/ tworzenie warunków sprzyjających edukacji poprzez budowę lub
wyposażanie obiektów szkolnych albo prowadzenie kursów i szkoleń;
c/ wspomaganie projektów mających na celu podniesienie poziomu ochrony
zdrowia;
d/ organizowanie pomocy humanitarnej dla ofiar katastrof naturalnych i
konfliktów zbrojnych ;
2) współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi, w
szczególności w zakresie realizowanych przez nie projektów rozwojowych lub
badawczych;
3) upowszechnianie udziału w kursach i szkoleniach zawodowych oraz z zakresu
wiedzy i umiejętności służących realizacji celów Stowarzyszenia;
4) w odniesieniu do działań związanych z dostępem do wody pitnej:
a/ budowę studni;
b/ filtrowanie, uzdatnianie wody poprzez instalację odpowiednich urządzeń;
c/ budowę lokalnych instalacji wodociągowych;
d/ wyposażanie istniejących ujęć wody w pompy.
5) w odniesieniu do działań związanych z dostępem do opieki medycznej:
a/ budowę nowych i wyposażanie istniejących obiektów podstawowej opieki
medycznej;
b/ wyposażanie istniejących obiektów w sprzęt i środki opieki medycznej
(lekarstwa, szczepionki i środki pomocnicze);
c/ w regionach występowania malarii: dystrybucja moskitier;
d/ szkolenia dla miejscowego personelu medycznego;
e/ kampanie szczepień
6) w odniesieniu do działań związanych z dostępem do edukacji:
a/ budowa nowych oraz remonty istniejących obiektów szkolnych (szkoły
podstawowe, zawodowe, internaty);
b/ wyposażanie istniejących obiektów w sprzęt i pomoce naukowe;
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7)
8)

Art 9.

_______________________

c/ kursy przysposabiające do zawodu (np. szycia, stolarskie, ślusarskie,
budowlane itp.);
d/ inne szkolenia (np. obsługa komputera, ratownictwo medyczne, edukacja
medyczna, przeciwdziałanie HTP – „Harmful Traditional Practices”,
mikroekonomia)
w odniesieniu do działań związanych z dostępem do energii elektrycznej:
a/ budowa instalacji elektrycznych zasilanych ogniwami fotowoltaicznymi
promocję innych działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów
Stowarzyszenia.

Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych
osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Art 10. §1.
a/
b/
c/
§2.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków zwyczajnych;
Członków wspierających;
Członków honorowych.
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, nie karana za przestępstwo umyślne i nie pozbawiona
praw publicznych. Członkiem zwyczajnym może również zostać cudzoziemiec
niemający miejsca zamieszkania na terytorium RP.
§3. Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest:
a/ złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Wzór deklaracji
określa Zarząd;
b/ uzyskanie rekomendacji pięciu członków Stowarzyszenia;
c/ podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie przyjęcia nowego członka.
§4. Od negatywnej decyzji Zarządu w przedmiocie przyjęcia nowego członka
przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia
uchwały kandydatowi.

Art 11. §1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która uznając
cele Stowarzyszenia wspiera jego działalność w jakiejkolwiek formie. Osoba
prawna jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
§2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w drodze uchwały. Przepis
art. 10 § 4 Statutu stosuje się odpowiednio.
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Art 12. §1.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona w
rozwoju idei i wartości, które leżą u podstaw działalności Stowarzyszenia lub
która wniosła znaczący wkład w działalność Stowarzyszenia.
§2. O nadaniu godności członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.

Art 13. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a/ czynnego i biernego prawa wyborczego do statutowych organów
Stowarzyszenia;
b/ uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków;
c/ zaskarżania uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich;
d/ wnoszenia pod obrady Walnego Zebrania Członków projektów zmian w Statucie
pod warunkiem uzyskania dla projektowanych zmian poparcia co najmniej ¼
ogólnej liczby członków, jednak nie mniej niż 10 członków zwyczajnych;
e/ uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez
Stowarzyszenie na warunkach określonych przez Zarząd;
f/ zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia;
g/ korzystania ze świadczeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia w zakresie
zgodnym ze Statutem na zasadach określonych przez Zarząd.
Art 14. §1.

§2.

Członkowie wspierający i honorowi korzystają z uprawnień wymienionych
w art.13. pkt e – g Statutu oraz z prawa do uczestniczenia w Walnym Zebraniu
Członków z głosem doradczym.
Na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków może członkowi honorowemu
przyznać uprawnienia członka zwyczajnego.

Art 15. §1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a/ przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
b/ aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego
celów i programu;
c/ regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących
w Stowarzyszeniu;
d/ dbania o dobre imię Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do wzrostu jego
znaczenia.
§2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a/ wywiązywania się z przyjętej formy wspierania Stowarzyszenia;
b/ dbania o dobre imię Stowarzyszenia;
c/ propagowania celów i programu Stowarzyszenia.
§3. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do jakichkolwiek świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia.
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Art 16. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a/ złożenia pisemnej rezygnacji;
b/ śmierci członka;
c/ utraty przez członka zdolności do czynności prawnych;
d/ utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
e/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo
umyślne;
f/ pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu
powszechnego.
Art 17. §1.

Zarząd w formie uchwały wyklucza członka ze Stowarzyszenia z powodu
działalności rażąco sprzecznej ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz
Stowarzyszenia bądź działalności na szkodę Stowarzyszenia.
Uchwała
o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia może zostać podjęta przez Zarząd
również na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej trzech członków
zwyczajnych.
§2. Od uchwały Zarządu wykluczającej z grona członków Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od doręczenia
uchwały członkowi.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia
Art 18. Organami Stowarzyszenia są:
a/ Walne Zebranie Członków;
b/ Zarząd;
c/ Komisja Rewizyjna.
Art 19. §1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem jest organem
uchwałodawczym i najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§2. W skład Walnego Zebrania wchodzą:
a/ członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym;
b/ członkowie wspierający oraz członkowie honorowi – z głosem doradczym.
§3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Walne Zebranie podejmuje uchwały
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum
przewodniczący zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, które odbywa się
w tym samym dniu po upływie 60 minut od zakończenia pierwszego terminu
Walnego Zebrania. Dla ważności podejmowanych w tym trybie uchwał nie jest
wymagana obecność połowy uprawnionych do głosowania.
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§4.

§5.

§6.
a/
b/
c/

§7.

§8.
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/
k/
l/
m/

_______________________

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd powiadamia
członków co najmniej na 60 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Zawiadomienie przesyła się w formie listu poleconego lub informacji mailowej.
Zawiadomienie powinno zawierać projekty uchwał oraz inne dokumenty
niezbędne do ich podjęcia.
Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia nie wcześniej niż
12 miesięcy i nie później niż 24 miesiące od terminu ostatniego Walnego
Zebrania.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w szczególnie uzasadnionych
przypadkach Zarząd:
z własnej inicjatywy;
na wniosek Komisji Rewizyjnej;
na wniosek co najmniej ¼ ogólnej liczby członków, jednak nie mniej niż 10
członków zwyczajnych;
Przepis §4 stosuje się odpowiednio.
Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący,
zastępca, dwaj sekretarze. Prezydium Walnego Zebrania jest wybierane spośród
członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
Walne Zebranie:
wybiera Prezydium Walnego Zebrania;
uchwala zmiany w statucie Stowarzyszenia;
powołuje i odwołuje członków władz Stowarzyszenia;
rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.
10 § 4, art. 11 § 2, art. 17 § 2 Statutu;
rozpatruje odwołania od uchwał Komisji Rewizyjnej w sprawach, o których
mowa w art. 10 § 4, art. 11 § 2, art. 17 § 2 Statutu;
podejmuje uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu
Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;
nadaje godność honorowego członka Stowarzyszenia;
na wniosek Zarządu członkowi honorowemu Stowarzyszenia nadaje
uprawnienia członka zwyczajnego;
ustala wysokość i sposób opłacania składek członkowskich;
podejmuje uchwały w przedmiocie przynależności Stowarzyszenia do innych
organizacji i związków stowarzyszeń;
podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
wykonuje inne czynności i zadania nie określone w Statucie jako właściwe
innym organom Stowarzyszenia,
zatwierdza regulamin Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
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Art 20. Nieudzielenie członkowi Zarządu lub Komisji Rewizyjnej absolutorium skutkuje jego
odwołaniem. Podstawą do nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium mogą być
przyczyny wymienione w art. 17 § 1 Statutu lub stwierdzenie w działalności członka
Zarządu rażącego niedbalstwa lub niegospodarności.
Art 21. Walne Zebranie może odwołać członka Zarządu:
a/ z przyczyn wymienionych w art. 17 § 1 Statutu lub w przypadku stwierdzenia
w działalności członka Zarządu rażącego niedbalstwa lub niegospodarności,
b/ z innych przyczyn na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej pięciu
członków zwyczajnych.
Art 22. W sprawach, o których mowa w art. 19 § 8 pkt b oraz art. 21 pkt b Statutu uchwały
zapadają większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
Art 23. §1.

§2.
§3.
§4.
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
§5.
§6.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na
zewnątrz i za swoja działania i zaniechania ponosi odpowiedzialność przed
Walnym Zebraniem.
Zarząd składa się z 3 osób. Wyboru pierwszego składu Zarządu dokonuje
Zebranie Założycielskie.
Kadencja Zarządu trwa pięć lat.
Zarząd Stowarzyszenia:
zwołuje Walne Zebranie;
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w trybie art. 19 § 6 ppka a)
Statutu;
realizuje program i cele Stowarzyszenia oraz uchwały Walnego Zebrania;
uchwala główne kierunki działań Stowarzyszenia;
zarządza majątkiem Stowarzyszenia;
podejmuje uchwały o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego
i ruchomego Stowarzyszenia;
zawiera umowy o pracę i pokrewne;
składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 2/3 członków w głosowaniu jawnym.
Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

Art 24. §1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
§2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych organach
Stowarzyszenia.
§3. Komisja Rewizyjna:
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a/ przeprowadza, nie rzadziej niż raz w roku, czynności kontrolne w Zarządzie
Stowarzyszenia;
b/ kieruje wnioski i zalecenia pokontrolne do Zarządu Stowarzyszenia;
c/ przygotowuje wniosek o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Zarządowi
po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu;
d/ wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w trybie
art. 19 § 6 ppkt b) Statutu;
e/ rozpatruje odwołania od decyzji Zarządu w przypadkach, o których mowa w art.
10 § 4, art. 11 § 2, art. 17 § 2 Statutu;
f/ składa sprawozdania ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
§4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
§5. Przepisy art. 23 § 2, 3 i 5 Statutu stosuje się odpowiednio.
Art 25. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie ich składu, jednak w zakresie nie większym niż połowa składu
organu pochodzącego z wyboru, może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.

Rozdział V
Majątek i fundusze.
Art 26. §1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe
i środki pieniężne.
§2. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
a/ składki członkowskie;
b/ darowizny, zapisy i spadki;
c/ wpływy z działalności statutowej;
d/ dochody i pożytki z majątku Stowarzyszenia;
e/ dotacje i subwencje;
f/ dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu udziałów w Spółkach.
Art 27. Dla ważności oświadczeń woli, reprezentowania i zaciągania zobowiązań wymagane
jest łączne działanie dwóch członków Zarządu.
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Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
Art 28. §1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania
podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do
głosowania.
§2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa
sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczenie majątku Stowarzyszenia oraz
wyznacza likwidatora.
§3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być przedmiotem obrad Walnego
Zebrania wyłącznie wtedy, gdy została umieszczona w porządku obrad
Stowarzyszenia w trybie art. 19 § 4.
§4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają
przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.
Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.).

Podpisano – Prezydium WZC:

………………...….

……….……….….

………….….….
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