
rok założenia 1893

STATUT
Towarzystwa Ogrodniczego 

w Krakowie
Tekst jednolity

Rozdział I
Nazwa, siedziba, teren działalności i charakter prawny Stowarzyszenia

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Towarzystwo Ogrodnicze w Krakowie”

§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą
Stowarzyszenia i jego władz centralnych jest miasto Kraków.

§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
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Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§4
Celem  Stowarzyszenia  jest  przyczynianie  się  do  rozwoju  ogrodnictwa  polskiego,
popieranie prac badawczych, popularyzacja nauki oraz pogłębianie wiedzy fachowej
wśród członków Stowarzyszenia i w społeczeństwie.

§5
1.  Stowarzyszenie  realizuje  swoje  cele w  ramach  obowiązującego  ustawodawstwa
poprzez:

a.) działalność odczytową, wykładową i dyskusyjną,
b.) organizowanie konferencji naukowych i kursów fachowych,
c.) prowadzenie ośrodka informacji,
d.) organizowanie wystaw, pokazów ogrodniczych i konkursów,
e.) prowadzenie fachowej biblioteki dostępnych dla członków,
f.) zjednywanie nowych członków,
g.) utrzymywanie kontaktu z pokrewnymi instytucjami w kraju i za granicą,
h.) samodzielne wydawanie i współpracę z innymi wydawnictwami w dziedzinie

upowszechniania wiedzy ogrodniczej.
2.  W razie  potrzeby Zarząd może  powoływać stałe  lub czasowe komisje,  sekcje  i
kluby o zakresie prac odpowiadającym środkom działania określonym w ust.1 oraz
rady i komitety wydawnictw periodycznych.

§6
Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność
gospodarczą, której przedmiotem jest:

a.) działalność odczytowa, wykładowa i dyskusyjna,
b.) organizowanie konferencji naukowych i kursów fachowych,
c.) prowadzenie ośrodka informacji fachowej,
d.) organizowanie targów, wystaw, pokazów ogrodniczych i konkursów,
e.) prowadzenie biblioteki fachowej, dostępnej dla członków;
f.) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie literatury fachowej;
g.) sprzedaż książek, prasy ogrodniczej;
h.) sprzedaż produktów ogrodniczych i środków produkcji ogrodniczej.

Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§7
1. Członkiem zwyczajnym  Stowarzyszenia  może  być  każda  osoba  fizyczna  o

nienagannej przeszłości, która:
a.) ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię

praw publicznych i obywatelskich;
b.) zgłosiła swe przystąpienie do Stowarzyszenia;
c.) zobowiązała  się  do  przestrzegania  Statutu,  regulaminów oraz  uchwał  władz

Stowarzyszenia;
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d.) została przyjęta przez Zarząd;
2. Cenzus  wieku  określony  w  ust.  1  lit.  A  nie  dotyczy  studentów  wyższych

uczelni.  Ponadto  młodzież  do  lat  18  może  brać  udział  w  pracach
Stowarzyszenia  jedynie  na  warunkach  przewidzianych  w  ustawie  Prawo  o
stowarzyszeniach i regulaminie opracowanym przez Zarząd. 

§8
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a.) honorowych
b.) zwyczajnych
c.) wspierających
2. Członkiem  zwyczajnym  jest  każdy  członek  będący  osobą  fizyczną,

zobowiązujący się do wpłacania składki członkowskiej.
3. Członkiem honorowym jest członek zwyczajny, z wyłączeniem osób prawnych,

któremu  Walne  Zebranie  na  wniosek  Zarządu  nada  ten  tytuł  w  uznaniu
szczególnych  zasług  dla  ogrodnictwa  polskiego  lub  dla  Stowarzyszenia.
Honorowe członkowstwo zwalnia od płacenia składki członkowskiej. 

4. Członek  honorowy  wpłacający  składkę  członkowską  nawet  w  wysokości
składki zasadniczej, uważany jest zarazem za członka wspierającego.

5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna,  która
zadeklaruje wpłatę składki wyższej niż roczna składka członka zwyczajnego. 

§9
1. Zgłoszenie przystąpienia do Stowarzyszenia oraz zobowiązanie przestrzegania

statutu,  regulaminów  i  uchwał  następuje  przez  wypełnienie  i  podpisanie
deklaracji  członkowskiej,  której  treść  obejmującą  podpisy  2  członków
wprowadzających – ustala Zarząd.

2. Zarząd bezzwłocznie rozpatruje deklarację i decyduje uchwałą o przejęciu bądź
nie przyjęciu kandydata. Decyzja odmowna winna być doręczona kandydatowi
w ciągu 14 dni.

3. W ciągu 14 dni od doręczenia decyzji odmownej kandydat może odwołać się
do  Sądu  Koleżeńskiego,  który  w  terminie  2  miesięcy  od  daty  złożenia
odwołania rozstrzyga sprawę ostatecznie,  zawiadamiając kandydata o swoim
stanowisku. 

§10
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a.) korzystania ze wszelkich urządzeń, agend, kierunków działalności i świadczeń

Stowarzyszenia z zastrzeżeniem pierwszeństwa wobec nieczłonków oraz ulg i
udogodnień w tym zakresie na warunkach ustalonych przez Zarząd;

b.) uczestniczenia w Walnym Zebraniu;
c.) wybierania i  wybieralności do władz Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo

wyborcze),  przy  czym  bierne  prawo  wyborcze  nie  przysługuje  członkom
wspierającym będącym osobami prawnymi. 

d.)
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§11
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

a.) czynnego popierania działalności Stowarzyszenia według swych możliwości, a
zwłaszcza korzystania z praw wyborczych i sumiennego pełnienia przyjętych
funkcji;

b.) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c.) regularnego wpłacania składki członkowskiej.

§12
1. Utrata członkowstwa następuje poprzez:

a.) wystąpienie ze Stowarzyszenia;
b.) skreślenie z listy członków;
c.) wykluczenie ze Stowarzyszenia;

2. Wystąpienie winno być zgłoszone Zarządowi na piśmie i nie zwalnia od obowiązku
uregulowania składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.
3. Skreślenia z listy członków dokonuje się w przypadku utraty przez członka pełnej
zdolności  do  czynności  prawnych  oraz  w  przypadku  zalegania  ze  składkami
członkowskimi za okres co najmniej 12 miesięcy – na podstawie uchwały Zarządu. 
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje na mocy orzeczenia Sądu koleżeńskiego
w przypadku: 

a.) popełnienia  czynu  nieetycznego,  a  w  szczególności  działania  na  szkodę
Stowarzyszenia;

b.) uporczywego  nieprzestrzegania  statutu,  regulaminów  i  uchwał  władz
stowarzyszenia;

c.) prawomocnego  orzeczenia  przez  sąd  powszechny  pozbawienia  praw
publicznych. 

§13
1. Przed  skreśleniem  Zarząd,  a  przed  wykluczeniem  Sąd  Koleżeński,

przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w ramach którego członek ma prawo
bronić swego członkostwa.

2. Uchwałę  o  skreśleniu  lub  orzeczenie  o  wykluczeniu  doręcza  się
zainteresowanemu niezwłocznie wraz ze zwięzłym uzasadnieniem.

3. Członkowi skreślonemu służy prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego w
terminie 14 dni od daty doręczenia mu uchwały o skreśleniu.

4. Członkowi wykluczonemu służy prawo odwołania się do najbliższego Walnego
Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia mu orzeczenia o wykluczeniu.

5. Sąd Koleżeński albo Walne Zebranie rozstrzyga ostatecznie odwołanie w trybie
uchwały.  Do  czasu  jej  podjęcia  prawa  i  obowiązki  członka  skreślonego  są
zawieszone, z wyjątkiem obowiązku zapłacenia składki.
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Rozdział IV
Ustrój i władze Stowarzyszenia

§14
Wszystkie funkcje pochodzące z wyboru sprawowane są honorowo, a łączenie ich ze
stanowiskami płatnymi wymaga zgody Zarządu.

§15
1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński;

2. W danej kadencji można być członkiem tylko jednego organu.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wynosi 4 lata,

z możliwością reelekcji.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba,

że Statut stanowi inaczej.
5. Każdy uprawniony do głosowania ma tylko jeden głos. W przypadku równości

głosów decyduje głos przewodniczącego danego zebrania.
6. Wybory  członków  Zarządu,  Komisji  Rewizyjnej  oraz  Sądu  Koleżeńskiego

odbywają się w głosowaniu tajnym. W innych sprawach wniosek o zachowanie
tajności rozstrzygany jest w głosowaniu jawnym. 

§16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebrania mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania należą sprawy:
a) ustalanie programowych wytycznych działalności Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

oraz wniosków tych organów;
c) udzielanie lub odmowa udzielenia Zarządowi absolutorium;
d) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz ich

odwoływanie;
e) podejmowanie uchwał w przedmiocie przyjmowania zapisów i darowizn oraz

uszczuplenia  majątku  Stowarzyszenia  w  sposób  nieuzasadniony  statutową
działalnością;

f) uchwalanie statutu i regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz ich zmian;
g) rozwiązanie Stowarzyszenia oraz likwidacja jego majątku;
h) decydowanie  we  wszystkich  innych  sprawach  przekazanych  do  jego

kompetencji  postanowieniami  statutu  lub  regulaminów  albo  takich,  które  z
uwagi  na  ich  szczególną  wagę  wymagają  zdaniem danego organu przejawu
woli wszystkich członków stowarzyszenia. 

4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz na 2 lata w pierwszym kwartale
roku kalendarzowego. O terminie i porządku obrad zawiadamia się członków za
pomocą  powiadomień  listami  poleconymi,  kurierem,  faxem  lub  pocztą
elektroniczną  wysyłanych  co  najmniej  2  tygodnie  przed  terminem Walnego
Zebrania.
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5. Walne  Zebrania  Nadzwyczajne  decydują  w  sprawach,  dla  których
rozstrzygnięcia zostały zwołane, nie wyłączając spraw określonych w ust.3, o
ile  zaistnieje  konieczność  ich  rozstrzygnięcia  przed  terminem  Zwyczajnego
Walnego Zebrania.

6. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  zwołuje  Zarząd  z  własnej  inicjatywy,  na
żądanie  Komisji  Rewizyjnej  lub  na wniosek co  najmniej  1/3  ogólnej  liczby
członków Stowarzyszenia – w terminie sześciu tygodni od otrzymania żądania
lub wniosku. O terminie i porządku obrad zawiadamia się członków za pomocą
powiadomień  listami  poleconymi,  kurierem,  faxem lub  pocztą  elektroniczną
wysyłanych co najmniej 2 tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

7. W  Walnym  Zebraniu  mają  prawo  brać  udział  wszyscy  członkowie
Stowarzyszenia, posiadający pełnię praw członkowskich.

8. Uchwały  o  zmianie  statutu,  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  i  likwidacji  jego
majątku podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów. 

9. Inne uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych
na Walnym Zebraniu. Wniosek o podjęcie uchwały wymagającej  większości
kwalifikowanej  powinien  być  zgłoszony  do  Zarządu  w  terminie
umożliwiającym ujęcie go zawiadomieniem o porządku obrad. 

10. Walne  Zebranie  zdolne  jest  do  podejmowania  uchwał  przy  obecności  co
najmniej  połowy wszystkich  członków Stowarzyszenia.  W przypadku  braku
quorum Walne Zebranie zwołuje się z tym samym porządkiem obrad po raz
kolejny,  przy  czym  w  kolejnym  terminie  Walne  Zebranie  zdolne  jest  do
podejmowania  uchwał  bez  względu  na  ilość  obecnych  członków
Stowarzyszenia.

§17
1. Zarząd  jest  organem  wykonawczym  Stowarzyszenia,  kieruje  jego  pracą  i

odpowiada za swą działalność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i

Skarbnika, którzy łącznie stanowią Prezydium Zarządu. 
3. W  przypadku  ustąpienia  z  jakiejkolwiek  przyczyny  albo  śmierci  członka

Zarządu w czasie kadencji,  w jego miejsce wstępuje członek dokooptowany
przez  Zarząd,  przy  czym  nie  można  dokooptować  więcej  niż  4  członków
Zarządu.

4. Zarząd winien się  ukonstytuować w trybie  głosowania  w ciągu tygodnia  od
daty wyboru. Zmiana ukonstytuowania może nastąpić w wyniku kooptacji,  z
tym, że Prezes i Wiceprezes muszą pochodzić z wyboru. 

5. Zebrania  Zarządu  muszą  się  odbywać  co  najmniej  raz  na  3  miesiące,  a
Prezydium  Zarządu  –  przynajmniej  raz  na  2  miesiące.  Zebrania  Zarządu
zwołuje  Prezes  lub  Wiceprezes,  podając  do  wiadomości  członków Zarządu
porządek obrad.  Zebrania Zarządu dochodzą do skutku, o ile  obecna jest co
najmniej połowa członków Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane jedynie
w obecności Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. W zebraniach Zarządu mogą
uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie Komisji Rewizyjnej oraz inne
zaproszone osoby. 

6.  Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
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c) opracowanie statutu oraz regulaminu Walnego Zebrania;
d) opracowanie,  uchwalanie  i  zmiany  regulaminów,  o  ile  kompetencja  w  tym

zakresie nie została wyraźnie zastrzeżona dla innego organu Stowarzyszenia;
e) wydawanie instrukcji na podstawie statutu i regulaminów, uchwalanych przez

Walne Zebranie lub Zarząd;
f) opracowanie  programów  działalności,  planów  pracy  i  preliminarzy

budżetowych  oraz  sprawozdań  z  działalności  Stowarzyszenia  i  wykonania
budżetu;

g) przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie;
h) gospodarowanie  majątkiem  Stowarzyszenia  w  ramach  zatwierdzonego

preliminarza  budżetowego,  zatwierdzanie  planów  pracy,  preliminarza
budżetowego, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego;

i) reprezentowanie Stowarzyszenia;
j) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
k) organizowanie administracji Stowarzyszenia;
l) decydowanie we wszystkich sprawach przekazanych mu statutem;
7. Do reprezentowania  Stowarzyszenia  i  składania  oświadczeń w jego imieniu

wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub
Wiceprezesa.

8. Prezydium Zarządu przygotowuje zebrania Zarządu, wykonuje jego uchwały.
Zarząd może przekazać Prezydium swoje kompetencje określone w ust. 6 lit a,
b, d, k, l niniejszego paragrafu – ogólnie, odnośnie danej sprawy lub odnośnie
określonego rodzaju spraw.

§18
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym Przewodniczącego i

Zastępcy Przewodniczącego.
3. W  przypadku  ustąpienia  z  jakiejkolwiek  przyczyny  albo  śmierci  członka

Komisji  Rewizyjnej  w  czasie  kadencji,  w  jego  miejsce  wstępuje  członek
dokooptowany przez Komisję, przy czym nie można dokooptować więcej niż
dwóch  jej  członków,  a  w  przypadku  składu  trzyosobowego  Komisji  –  nie
więcej niż jednego. 

4. Komisja  Rewizyjna  powinna  się  ukonstytuować  w  ciągu  tygodnia  od  daty
wyboru. Zmiana ukonstytuowania może nastąpić w przypadku kooptacji, z tym,
że Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego muszą pochodzić z wyboru.

5. Zebrania  Komicji  odbywają  się  co  najmniej  raz  w półroczu  i  dochodzą  do
skutku w obecności co najmniej 3 członków, a uchwały mogą zapadać jedynie
w obecności Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. 

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą następujące sprawy:
a) kontrola  gospodarki  majątkowej  Stowarzyszenia  ze  szczególnym

uwzględnieniem  dorocznej  kontroli  budżetowo-bilansowej,  wnioskowanie  o
zatwierdzenie lub odmowy zatwierdzenia bilansu w terminie 14 dni od jego
przedłożenia Komisji;

b) składanie  sprawozdań  na  Walnym  Zebraniu  z  wnioskiem  o  udzielenie  lub
odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;

c) występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania;
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d) opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej w terminie 6 miesięcy od daty
wyboru Komisji, chyba, że regulamin już istnieje i nie wymaga zmian;

e) zawieszanie członków Zarządu w pełnieniu ich funkcji, w przypadku ciężkiego
naruszenia ich obowiązków lub przekroczenia uprawnień – aż do dnia odbycia
się  najbliższego  Walnego  Zebrania  zwołanego  w  tej  sprawie;  do  zwołania
takiego Walnego Zebrania uprawniona jest Komisja Rewizyjna samodzielnie.

§19
1. Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia rozstrzygającym spory pomiędzy

członkami  Stowarzyszenia  o  charakterze  honorowym  lub  orzekającym  o
stosowaniu  wobec  członków  Stowarzyszenia  sankcji  dyscyplinarnych  w
przypadku:

a) popełnienia  czynu  nieetycznego,  a  w  szczególności  działania  na  szkodę
Stowarzyszenia;

b) nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) prawomocnego  orzeczenia  przez  sąd  powszechny  pozbawienia  praw

publicznych.
2. Sankcjami dyscyplinarnymi są:
a) upomnienie
b) nagana
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia.
3. Orzeczenie kary nagany wobec członka Stowarzyszenia pozbawia go biernego

prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia na okres obecnej i najbliższej
kadencji.

4. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego i
Zastępcy Przewodniczącego.

5. W przypadku ustąpienia z jakiejkolwiek przyczyny albo śmierci członka Sądu
Koleżeńskiego w czasie kadencji, w jego miejsce w razie potrzeby wstępuje
członek dokooptowany przez Sąd, przy czym nie można dokooptować więcej
niż 2 członków Sądu. 

6. Sąd Koleżeński powinien się ukonstytuować w ciągu tygodnia od daty wyboru.
Zmiana  ukonstytuowania  może  nastąpić  w  przypadku  zmiany  składu  Sądu
Koleżeńskiego  przez  dokooptowanie,  przy  czym  Przewodniczący  musi
pochodzić z wyboru. 

7. Sąd  Koleżeński  orzeka  w  składach  trzyosobowych,  przy  udziale
Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego. 

8. Sąd  Koleżeński  podejmuje  swe  decyzje  w  formie  orzeczeń,  do  których
zainteresowanemu służy odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia w
terminie 14 dni od daty doręczenia mu orzeczenia Sądu Koleżeńskiego. 

9. Sąd Koleżeński  opracowuje  swój  regulamin normujący tryb obiektywnego i
wszechstronnego zbadania każdej sprawy.

10. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§20
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie;
b) dochody ze statutowych imprez;
c) zapisy i darowizny;
d) prawa majątkowe;
e) nieruchomości;
f) dochody z majątku;
g) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej;
2. Wysokość rocznej składki członkowskiej ustala Walne Zebranie, zaś o sposobie

zapłaty tych należności decyduje Zarząd.

§21
Do  zaciągania  zobowiązań  majątkowych  w  mieniu  Stowarzyszenia  uprawnieni  są
dwaj  członkowie  Zarządu,  w  tym  Prezes  lub  Wiceprezes,  działający  łącznie,  po
uprzedniej uchwale Zarządu, określającej wysokość zobowiązania. 

Rozdział VI
Pracownicy Stowarzyszenia

§22
1. Stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników  z  zakresem  obowiązków

ustalanym przez Zarząd.
2. Zarząd  jest  uprawniony  do  zawierania  umów  o  pracę  lub  umów  cywilno-

prawnych tylko wówczas, gdy rozmiar agend lub zakres i rodzaj obowiązków
na  danym  stanowisku  uniemożliwiają  oparcie  się  na  społecznej  pracy
członków.

Rozdział VII
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§23
1. Do rozwiązania Stowarzyszenia konieczna jest dwukrotna uchwała Walnych

Zebrań, odbytych w odstępie co najmniej jednego roku.
2. Uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  zapadają  każdorazowo

większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  2/3  członków
Stowarzyszenia.

3. W  razie  rozwiązania  Stowarzyszenie  o  jego  majątku  decyduje  Walne
Zebranie.
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Rozdział VIII
Przepisy końcowe

§24
1. Zarząd posiada pieczęć podłużną i okrągłą.
2. Wzór pieczęci lub jego zmianę ustala Zarząd.

§25
1. Wzór legitymacji członkowskiej ustala Zarząd.
2. Walne  Zebranie  może  wprowadzić  odznakę  członkowską,  zatwierdzając  jej

wzór na wniosek Zarządu.

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
W Krakowie Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego stwierdza
Zgodność statutu ze statutem przyjętym 
Do akt rejestrowych 0000 222547

Kraków dn. 3.12.2007
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