Regulamin Klubów Ptaków Polskich
Goniądz, 7 lipca 2014.

1.

Klub Ptaków Polskich jest strukturą organizacyjną Ptaków Polskich
realizującą cele i zadania Stowarzyszenia na poziomie i w środowisku
lokalnym lub regionalnym.

2.

Działalność Klubów Ptaków Polskich jest zgodna ze Statutem Ptaków
Polskich.

3.
3.1.

Na działalność Klubów Ptaków Polskich składają się m.in.:
Zadania realizowane na wniosek Członków Klubu Ptaków Polskich – w tym
regionalnych lub lokalnych oddziałów.
Zadania realizowane przez dany Klub Ptaków Polskich na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
Inne zadania statutowe Stowarzyszenia.

3.2.
3.3.
4.

Każdy lokalny lub regionalny Klub Ptaków Polskich jest zobowiązany do
używania znaku i nazwy Stowarzyszenia. Znak stowarzyszenia Ptaki Polskie
musi być używany w zatwierdzonym, standardowym formacie. Nie zezwala
się na używanie indywidualnych znaków lub wszelkich odmiennych form
graficznych oficjalnego znaku bez pisemnej zgody Zarządu Stowarzyszenia.

5.

Lokalny lub regionalny odział Klubu Ptaków Polskich powołuje Zarząd na
wniosek co najmniej trzech osób z danego rejonu/regionu, chcących zostać
Członkami Klubu Ptaków Polskich.

6.

We wniosku/deklaracji o powołanie lokalnego lub regionalnego Klubu
Ptaków Polskich należy zawrzeć:

6.1.

Specyficzną nazwę lokalnego lub regionalnego Klubu Ptaków Polskich
(powinna pochodzić od lokalizacji danego Klubu – np. regionu,
miejscowości, szkoły, firmy).
Proponowany rejon lub zasięg działania zgłaszanego Klubu Ptaków Polskich.
Wytypowanie kandydata na Lidera danego Klubu Ptaków Polskich.
Dane osobowe Lidera Klubu Ptaków Polskich.
Imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz adresy email pozostałych Członków
zgłaszanego Klubu.

6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.

Decyzja o powołaniu lokalnego lub regionalnego Klubu Ptaków Polskich
i zatwierdzeniu kandydatury Lidera tegoż Klubu przekazywana jest na ręce
Lidera w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia Klubu przez Zarząd
Stowarzyszenia.

8.

Pracami lokalnego lub regionalnego Klubu Ptaków Polskich kieruje jego
Lider:
Liderem może zostać każdy pełnoletni Członek danego lokalnego lub
regionalnego Klubu.

8.1.
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8.2.
8.3.

8.4.

8.5.
8.6.
9.
9.1.
9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

Lider wybierany jest przez Członków Klubu w drodze uchwały podjętej
zwykłą/bezwzględną większością w głosowaniu tajnym, a następnie
zatwierdzany jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
Lider może zostać odwołany uchwałą Członków danego Klubu podjętą
zwykłą/bezwzględną większością w głosowaniu tajnym lub w głosowaniu
jawnym imiennym, na wniosek złożony przez co najmniej trzech Członków
danego Klubu. Wniosek musi wskazywać kandydata na nowego Lidera.
Wniosek powinien zostać poddany pod głosowanie w ciągu 14 dni na
zebraniu Członków Klubu. Nowy Lider zostaje wybrany w drodze uchwały
podjętej zwykłą/bezwzględną większością w głosowaniu tajnym.
Lider planuje i organizuje działalność danego lokalnego lub regionalnego
Klubu i jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Koordynatorem
Regionalnym Klubu Ptaków Polskich, a w przypadku jego braku
bezpośrednio przed Krajowym Koordynatorem Klubu Ptaków polskich lub
przed Zarządem Stowarzyszenia.
W razie niemożności wykonywania swych obowiązków, Lider zgłasza
rezygnację ze swej funkcji. O swej rezygnacji Lider niezwłocznie powiadomi
Zarząd Stowarzyszenia.
Zarząd może odwołać Lidera w wyniku własnej decyzji.
Lokalny lub regionalny Klub Ptaków Polskich ma prawo:
Używania nazwy i znaków stowarzyszenia Ptaki Polskie oraz Klubu Ptaków
Polskich.
Podejmowania w imieniu Klubu i Stowarzyszenia działań na szczeblu
lokalnym, regionalnym lub krajowych – uzgodnionych wcześniej z
Krajowym Koordynatorem Klubu Ptaków Polskich lub Zarządem
Stowarzyszenia.
Głosu doradczego przy decyzjach Zarządu Stowarzyszenia dotyczących
rejonu/regionu działania danego Klubu.
Negocjowania z Krajowym Koordynatorem Klubu Ptaków Polskich lub
Zarządem Stowarzyszenia treści i warunków zadań podejmowanych przez
dany Klub.
Ubiegania się o dofinansowanie dla uzgodnionych i realizowanych przez
siebie zadań z budżetu Stowarzyszenia lub ze źródeł zewnętrznych
(zarówno środki publiczne jak i sponsoring prywatny lub instytucjonalny).

10.

Każdy lokalny lub regionalny Klub Ptaków Polskich jest zobowiązany
do przekazywania Zarządowi w ustalonych terminach rocznego
sprawozdania merytorycznego i finansowego ze swojej działalności.

11.
11.1.

Fundusze lokalnych lub regionalnych Klubów Ptaków Polskich składają się:
Ze środków przekazywanych przez Zarząd na realizację uzgodnionych
zadań realizowanych przez dany Klub.
Ze środków uzyskanych przez dany Klub z innych źródeł, a przeznaczonych
na realizację zadań uzgodnionych z Zarządem Stowarzyszenia.

11.2.
12.

Co najmniej 30% składki członkowskiej lokalnego lub regionalnego Klubu
Ptaków Polskich powinno zostać przeznaczone na działania związane
z szeroko pojętą edukacją ekologiczną, wycieczkami terenowymi,
warsztatami przyrodniczymi, ochroną przyrody itp. w rejonie działania
danego Klubu. Przed przystąpieniem do realizacji danego działania powinno
zostać ono zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia. Każdy lokalny lub
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regionalny Klub może wnioskować do Zarządu o przesunięcie środków
finansowych pochodzących z jego składek członkowskich na kolejne lata.
13.
13.1.
13.2.
13.3.

Zarząd rozwiązuje lokalny lub regionalny Klub Ptaków Polskich w sytuacji:
Niemożności wyłonienia przez dany Klub swojego Lidera
Spadku liczebności Członków danego Klubu poniżej trzech osób.
Stwierdzenia braku aktywności Klubu przez okres trwający co najmniej
jeden rok.

14.

Lokalny lub regionalny Klub Ptaków Polskich jest zobowiązany wyznaczyć
ze swego grona Lidera i jego zastępcy oraz co najmniej 1 przedstawiciela
do uczestnictwa w przeznaczonych dla Klubu Ptaków Polskich szkoleniach
i spotkaniach.

15.

Klub Ptaków polskich nie posiada osobowości prawnej i nie może zaciągać
zobowiązań ani w imieniu własnym ani stowarzyszenia Ptaki Polskie.

16.

Opinie prezentowane przez poszczególne lokalne lub regionalne Kluby
Ptaków Polskich we wszelkich publikacjach, prezentacjach i wystąpieniach
muszą być zgodne z oficjalny stanowiskiem Ptaków Polskich w danej
sprawie. W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt z Anią Pilarską,
Specjalistką ds. Komunikacji Społecznej & PR, e-mail:
anna.pilarska@ptakipolskie.pl, tel. 785 745 737

17.

Osobą kontaktową dotyczącą szeroko pojętych działań edukacyjnych
- w tym współpracy ze szkołami jest: Ewa Stróżniak, Koordynatorka ds.
Edukacji, e-mail: ewa.strozniak@ptakipolskie.pl, tel. 887 747 737

18.

Osobą kontaktową dotyczącą szeroko pojętych działań ochroniarskich
i konserwatorskich oraz planowania i ubiegania się o dofinasowanie
(przygotowywanie projektów o dofinansowanie) jest: Piotr Kamont,
Koordynator Regionu Pomorze; e-mail: piotr.kamont@ptakipolskie, tel.
609 613 152

19.

Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących działalności
Klubów Ptaków Polskich jest Monika Turło, Członkostwo & Fundraising – w
tym
Krajowa
Koordynatorka
Klubu
Ptaków
Polskich,
e-mail:
monika.turlo@ptakipolskie.pl, tel. 781 747 737.

20.

Wszelkie kwestie nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga
Zarząd stowarzyszenia Ptaki Polskie.
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