
Rozdział I Przepisy ogólne  

§ 1. 

Stowarzyszenie o nazwie "Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - Tratwa", zwane dalej 
"Tratwa", jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie 
inicjatyw, postaw i działań sprzyjających ludziom i organizacjom będącym w potrzebie wynikającej z 
działania klęsk żywiołowych, wytwarzania atmosfery zaufania i szacunku oraz wspieranie 
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie 
działania. 

§ 2. 

Siedziba stowarzyszenia mieści się we Wrocławiu. 

§ 3. 

Terenem działania "Tratwy" jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. 

§ 4. 

1."Tratwa" może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym działaniu. 

2. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku 
publicznego, może prowadzić, jako działalność dodatkową, również działalność 
gospodarczą. 

3. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz dochód z 
działalności gospodarczej służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku 
publicznego. 

 

Rozdział II Cele i formy realizacji celów  

§ 5. 

- Granting - wsparcie finansowe dla innych organizacji, stymulowanie i wspieranie rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspomaganie finansowe, merytoryczne i organizacyjne 
działalności innych podmiotów w szczególności poprzez przyjmowanie, wykorzystywanie i 
redystrybucję środków pieniężnych i rzeczowych uzyskiwanych w ramach pomocy dla Polski ze 
strony Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych, zagranicznych oraz krajowych, 
rządowych i prywatnych. 

- Wszechstronne propagowanie metod i technik działania stosowanych w zakresie działalności 
Stowarzyszenia pod nazwą "Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych Tratwa", 

- Współdziałanie z administracją rządową i samorządową, 

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi krajowymi i zagranicznymi, zgodnie z obowiązującym 
porządkiem prawnym, 

- Niesienie pomocy humanitarnej, 



- Działalność charytatywna na rzecz poprawy warunków socjalnych oraz wspomaganie rzeczowo-
finansowe osób i rodzin poszkodowanych wskutek katastrof i kataklizmów, 

- Prowadzenie działalności szkoleniowo-edukacyjnej, 

- Prowadzenie działalności wydawniczej, 

- Organizacja warsztatów, spotkań, konferencji i imprez, 

- Organizacja koncertów i przedstawień, 

- Użyczanie i wynajem pomieszczeń, 

- Prowadzenie Pracowni Projektów Międzykulturowych „Zajezdnia” w oparciu o system wolontariatu 
praktyk i również międzynarodowych. 

 

§ 6. 

1. Realizując powyższe cele "Tratwa" opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak 
zatrudniać pracowników do realizacji swoich zadań. 

2. Działalność „Tratwy” może być prowadzona w następujących sferach zadań 
publicznych:  

 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 
sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 
 2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
 3) działalności charytatywnej; 
 4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, 
pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i 
kulturowej; 
 5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
języka regionalnego; 
 6) ochrony i promocji zdrowia; 
 7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 8) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających 
bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 
 9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 10) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój 
przedsiębiorczości; 
 12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i 
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań 
technicznych w praktyce gospodarczej; 
 13) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych; 
 14) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
 15) wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 16) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 



 18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego; 
 19) turystyki i krajoznawstwa; 
 20) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 
 21) ratownictwa i ochrony ludności; 
 22) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych 
i wojen w kraju i za granicą; 
 23) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 24) promocji i organizacji wolontariatu; 
 25) pomocy Polonii i Polakom za granicą; 
 26) promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 
 27) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, 
upowszechniania i ochrony praw dziecka; 
 28) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
 29) działalności na rzecz organizacji pozarządowych, działających w 
powyższych sferach. 

 

Rozdział III Członkowie "Tratwy" 

§ 7. 

Członkowie "Tratwy" dzielą się na: 

a ) członków zwyczajnych 

b ) członków wspierających 

- członków honorowych 

Członkami zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe 
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które deklarują czynne uczestnictwo w 
realizacji celów statutowych "Tratwy". 

- O przyjęciu osoby w poczet członków zwyczajnych decyduje Zarząd "Tratwy" w formie uchwały na 
podstawie pisemnej deklaracji kandydata i uzyskania rekomendacji, co najmniej od jednego członka 
Stowarzyszenia. 

- Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje odwołanie się do Walnego 
Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie jest ostateczna> 

§ 9. 

- Członek zwyczajny "Tratwy" posiada: 

a ) czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia, 

b ) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji 
celów "Tratwy". 



c ) prawo brania czynnego udziału w działaniach "Tratwy", 

d ) obowiązek przestrzegania statutu oraz uchwał władz "Tratwy", 

e ) obowiązek regularnego opłacania składek członkowskich. 

§ 10. 

- Utrata członkostwa zwyczajnego następuje przez skreślenie lub wykluczenie. 

- Skreślenie z listy członków zwyczajnych dokonuje się z uchwałą Zarządu "Tratwy " w 
następujących przypadkach: 

a ) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie , 

b ) śmierci członka 

- Wykluczenie członka zwyczajnego dokonuje się z uchwałą Zarządu w przypadkach: 

a ) prowadzenie działalności sprzecznej z niniejszym statutem, 

b ) popełniania czynu na szkodę "Tratwy" lub godzącego w jej dobre imię. 

- Od decyzji Zarządu o wykluczeniu i skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, w 
terminie jednego miesiąca od doręczenia uchwały o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zgromadzenia w 
tym przedmiocie jest ostateczna. 

§ 11. 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która za swoja zgoda zostanie przyjęta 
do Stowarzyszenia decyzja Zarządu w zamian za pomoc w realizacji celów "Tratwy". 

§ 12. 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, której godność ta nadana zostanie przez 
Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu, za szczególne zasługi dla "Tratwy". 

§ 13. 

Członek wspierający i członek honorowy może uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych 
przez "Tratwę". 

Rozdział IV Władze Stowarzyszenia 

§ 14. 

- Władzami "Tratwy" są: 

a ) Walne Zgromadzenie 

b ) Zarząd 



c ) Komisja Rewizyjna 

- Kadencja władz trwa 5 lat. 

§ 15. 

Uchwały Władz "Tratwy" zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy 
uprawnionych do głosowania, chyba, że przepisy Statutu stanowią inaczej. 

§ 16. 

- Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą "Tratwy". 

- Walne Zgromadzenie jest zwyczajne oraz nadzwyczajne. 

- Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy : 

a ) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu, 

b ) wysłuchanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, 

c ) udzielenie po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi, 

d ) uchwalenie programu działania "Tratwy", 

e ) wybór Zarządu, w tym Prezesa, 

f ) wybór Komisji Rewizyjnej, 

g ) uchwalenie statutu "Tratwy", lub jego zmian, 

h ) nadawanie członkostwa honorowego "Tratwy", 

i ) rozpatrywanie wniosków i odwołań od decyzji Zarządu, 

j ) podjecie uchwały w sprawie rozwiązania "Tratwy". 

- Wybory do władz określone w punkcie 3e i 3f odbywają się w trybie zwyczajnym, co 5 lat. 

Wybory uzupełniające może zarządzić każde Walne Zgromadzenie. 

- Walne zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu, co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym. 
Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu powinno być wysłane nie później niż 14 dni przed 
wyznaczonym terminem, bez proponowanego porządku obrad. 

§ 17. 

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub 1/3 
członków zwyczajnych. 

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 



§ 18. 

Wybory do władz "Tratwy" odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym, według woli 
uprawnionych do głosowania. 

§ 19. 

- Zarząd składa się minimalnie z trzech osób, w tym Prezesa "Tratwy". 

- Prezes kieruje pracami Zarządu. 

- Zarząd kieruje działalnością "Tratwy" i reprezentuje ja na zewnątrz. 

- Do składania oświadczenia woli za " Tratwę" wymagane jest działanie Prezesa lub dwóch członków 
Zarządu. Funkcje Kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach 
niezastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes "Tratwy" lub inny członek Zarządu uprawniony przez 
Zarząd. 

- Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności: 

a ) realizowanie uchwał Walnych Zgromadzeń, 

b ) kierowanie bieżącą działalnością "Tratwy" i zarządzanie jej majątkiem, 

c ) podejmowanie uchwał o przyjęciu nowych członków zwyczajnych i wspierających, 

d ) podejmowanie uchwał o skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych, 

e ) uchwalenie programu działania na rok kalendarzowy, 

f) uchwalenie instrukcji i regulaminów niezbędnych do prawidłowej działalności "Tratwy". 

- Zarząd dokonuje podziału czynności miedzy swoich członków w sprawach niewymagających 
zespołowego działania. 

- Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż na kwartał a decyzję zapadają 
zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. 

- Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 20. 

- Komisja Rewizyjna jest organem samokontroli "Tratwy" wybierana w liczbie 2-3 osób. 

 

- Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 

- Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 



a ) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności zarządu w zakresie 
zgodności ze Statutem, 

b ) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. 

- składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 

- Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

- Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem 
doradczym. 

- Członkowie Komisji Rewizyjnej :  
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 
powinowactwa lub podległości służbowej, 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów 
lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

 

Rozdział V Majątek i Fundusze 

§ 21. 

- Majątek "Tratwy" stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

- Źródłami powstawania majątku "Tratwy" są : 

a ) składki członkowskie, 

b ) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu 
"Tratwy", 

c ) dotacje, 

d ) darowizny, zapisy i spadki, 

e ) wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, 

f ) dochody z ofiarności społeczeństwa, imprez i zbiórek, 

g ) inne 

- "Tratwa" prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 



- Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych "Tratwy" wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu. 

- Zabrania się : 
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem „Tratwy” w 

stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie władz oraz pracownicy „Tratwy” pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków władz lub 
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników 
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba 
że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
„Tratwy”, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe. 

 

Rozdział VI Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 22. 

- Do uchwalenia zmian Statutu oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu "Tratwy" przez Walne 
Zgromadzenie wymagana jest większość ¾ głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania. 

- Uchwalenie zmian statutu oraz uchwały o rozwiązaniu "Tratwy" może być przedmiotem 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w 
zawiadomieniu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stosownie do &17. 

- Podejmując uchwałę o rozwiązaniu "Tratwy ", Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz Przeznaczenie majątku "Tratwy". 

Rozdział VII Postanowienia końcowe 

§ 23. 

W sprawach unormowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 
07.04.1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach" lub przepisy powszechnie obowiązujące. 

 


