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§ 1. 

1. Stowarzyszenie, zwane dalej „Towarzystwem”, nosi nazwę „Towarzystwo Boernerowo”. 

2. Towarzystwo posiada osobowość prawną, działa na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej 
Statutem, i obowiązującego prawa; reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy 
publicznej; ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych. 

3. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.  

 

§ 2. 

1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
miasta stołecznego Warszawy i osiedla Boernerowo. 

2. Towarzystwo, dla realizacji zadań statutowych, może działać poza granicami Polski. 

3. Towarzystwo może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych na warunkach pełnej 
autonomii i poszanowania polskiego prawa. 

4. Towarzystwo jest politycznie i światopoglądowo neutralne. 

5. Towarzystwo dąży do otrzymania i dalej do utrzymania statusu organizacji pożytku publicznego. 

 

§ 3. 

1. Cele Towarzystwa: 

1) odkrywanie i upamiętnianie historii osiedla, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

2) ochrona dóbr dziedzictwa narodowego, kultury, sztuki i architektury; 

3) ochrona dziedzictwa przyrodniczego, zwierząt i nisz ekologicznych; 

4) ochrona oraz współudział w rozwoju porządku i bezpieczeństwa publicznego; 

5) integracja i rozwój społeczności lokalnych, a szczególnie społeczności osiedla Boernerowo; 

6) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, monitowanie problemów osiedla; 

7) aktywny udział i współpraca z samorządem oraz organami administracji państwowej w rozwiązywaniu 
problemów mieszkańców oraz planowaniu i realizacji inwestycji – szczególnie na terenie i w sąsiedztwie 
osiedla Boernerowo; 

8) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania 
wspomagające rozwój demokracji;  

9) działania mające na celu kształtowanie polityki europejskiej wpływającej na lokalne społeczności oraz 
rozwoju kontaktów między społecznościami; 

10) działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

11) działanie na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych; 

12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia i krajoznawstwa; 

13) promowanie i organizowanie wolontariatu; 

14) działania na rzecz rewitalizacji; 

15) wspieranie idei organizacji pozarządowych; 

16) ochrona układu urbanistycznego, architektonicznego i komunikacyjnego osiedla Boernerowo; 

17) ochrona Lasu Bemowskiego oraz lasów na terenie dzielnicy Bemowo, gminy Stare Babice i dzielnicy 
Bielany wraz z rezerwatami przyrody; 

18) ochrona obszaru lotniska Warszawa-Babice oraz jego funkcji jako przestrzeni ekologicznego układu 
klimatycznego ochrony środowiska m.st. Warszawy, pozwalającej na zrównoważony oraz przyjazny 
środowisku i mieszkańcom rozwój aglomeracji warszawskiej oraz jej okolic. 
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2. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez działanie jako operator lub/i realizator projektów 
zdefiniowanych przez Zarząd w oparciu o cele statutowe, analizę potrzeb i możliwości, a w szczególności: 

1) organizowanie spotkań mieszkańców wokół rocznic historycznych związanych z osiedlem i tradycją 
narodową;  

2) zbieranie od mieszkańców informacji o problemach osiedla i organizowanie spotkań tematycznych na 
które będą zapraszani kompetentni goście z samorządu, administracji państwowej, posłowie oraz 
europosłowie; 

3) korzystanie z prawa do informacji publicznej na temat planów inwestycyjnych i innych działań 
dotyczących osiedla oraz okolicy, jak i aktywne zajmowanie stanowiska mając przy tym na uwadze 
interes osiedla i jego mieszkańców; 

4) prowadzenie działalności informacyjnej poprzez papierowe i elektroniczne media; 

5) realizowanie powierzonych zadań publicznych. 

 

§ 4. 

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Nabywanie i utratę członkostwa reguluje stosowny regulamin, który redaguje Zarząd na podstawie 
postanowień Statutu i obowiązującego prawa. Regulamin jest zatwierdzany przez Walne Zebranie Członków. 
Członkowie założyciele Towarzystwa nabywają status członka zwyczajnego z chwilą powołania Towarzystwa. 

3. Rozróżnia się trzy rodzaje członkostwa: 

1) Członek zwyczajny – definicja, prawa i obowiązki: 

a) jako kandydat i członek zwyczajny jest osobą fizyczną posiadającą pełnię praw obywatelskich; 

b) jako kandydat wyraził(a) pisemnie wolę przystąpienia do Towarzystwa, która to wola została 
pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd; 

c) jako członek zwyczajny posiada bierne i czynne prawo wyborcze do władz Towarzystwa; 

d) jako członek zwyczajny bierze aktywny udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa; 

e) jako członek zwyczajny posiada prawo głosu na Walnych Zebraniach Towarzystwa; 

f) jako członek zwyczajny ma obowiązek opłacania składek członkowskich; 

g) jako członek zwyczajny ma obowiązek przestrzegania Statutu, respektowania uchwał i 
postanowień władz Towarzystwa oraz dbania o dobre imię i interesy Towarzystwa. 

2) Członek wspierający – definicja, prawa i obowiązki: 

a) jako kandydat i członek wspierający jest osobą fizyczną posiadającą pełnię praw obywatelskich 
lub osobą prawną z uregulowanym statusem prawnym; 

b) jako kandydat wyraził(a) pisemnie wolę przystąpienia do Towarzystwa, która to wola została 
pozytywnie rozpatrzona przez Zarząd; 

c) jako członek wspierający posiada głos doradczy w stosunku do władz Towarzystwa; 

d) jako członek wspierający może brać udział w Walnych Zebraniach, podczas których posiada głos 
doradczy; 

e) jako członek wspierający nie opłaca składek członkowskich; 

f) jako członek wspierający ma obowiązek przestrzegania Statutu, respektowania uchwał i 
postanowień władz Towarzystwa oraz dbania o dobre imię i interesy Towarzystwa. 

3) Członek honorowy – definicja, prawa i obowiązki: 

a) jako kandydat i członek honorowy jest osobą fizyczną posiadającą pełnię praw obywatelskich; 
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b) jako kandydat wyraził(a) pisemnie zgodę przystąpienia do Towarzystwa, która to zgoda została 
potwierdzona przez Zarząd; 

c) jako członek honorowy może brać aktywny udział w Walnych Zebraniach Towarzystwa z głosem 
doradczym; 

d) jako członek honorowy nie opłaca składek członkowskich; 

e) jako członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu, respektowania uchwał i 
postanowień Zarządu oraz dbania o dobre imię i interesy Towarzystwa. 

4. Członek traci członkostwo na skutek: 

1) śmierci członka lub, w przypadku osób prawnych, utraty osobowości prawnej; 

2) utraty praw obywatelskich przez członka będącego osobą fizyczną; 

3) uchwały Zarządu wg regulacji zawartych w stosownym regulaminie. Regulamin redaguje Zarząd na 
podstawie postanowień Statutu i obowiązującego prawa. Regulamin zatwierdza Walne Zebranie 
Członków. 

5. Każdy członek ma prawo składania skarg i wniosków do Zarządu lub bezpośrednio do Komisji Rewizyjnej i 
poprzez nią do Walnego Zebrania Członków – procedurę reguluje stosowny regulamin redagowany przez 
Zarząd na podstawie postanowień Statutu i obowiązującego prawa. Regulamin zatwierdzany jest przez Walne 
Zebranie Członków. 

 

§ 5. 

1. Władzami Towarzystwa są: 

1) Walne Zebranie Członków – jest najwyższym organem Towarzystwa podlegającym jedynie 
postanowieniom Statutu i obowiązującemu prawu. Jego kompetencje regulują stosowne przepisy 
prawa, Statutu oraz następujące postanowienia: 

a) zatwierdza zmiany w Statucie; 

b) powołuje i odwołuje członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

c) zatwierdza pracę Zarządu wg opinii własnej lub rekomendacji Komisji Rewizyjnej; 

d) zatwierdza regulaminy wymagane postanowieniami Statutu lub dodatkowe, przedkładane przez 
Zarząd celem uzyskania jednoznacznego umocowania działań władz Towarzystwa; 

e) rozpatruje zażalenia członków prezentowane przez Komisję Rewizyjną; 

f) rozpatruje wnioski członków zgłoszone na Walnym Zebraniu; 

g) ustanawia pełnomocnika do działań o których mowa w ust. 6 i ust. 7. 

2) Zarząd – jest organem wykonawczym Towarzystwa. Powoływani są do niego członkowie zwyczajni 
szczególnie zaangażowani w pracę na rzecz Towarzystwa i w realizację celów statutowych. Pracę i skład 
Zarządu regulują stosowne przepisy prawa, Statutu oraz następujące postanowienia: 

a) Zarząd zobowiązany jest do realizacji postanowień Statutu oraz uchwał Walnego Zebrania 
Członków; 

b) Zarząd pracuje wg stosownych regulaminów zredagowanych przez siebie i zatwierdzonych przez 
Walne Zebranie Członków, zapisów Statutu oraz obowiązującego prawa; 

c) w skład Zarządu Towarzystwa wchodzą trzy do dziewięciu osób, w tym prezes, skarbnik i sekretarz 
Towarzystwa, którzy przede wszystkim realizują statutowe i ustawowe obowiązki Zarządu. Pozostali 
członkowie Zarządu aktywnie prowadzą podjęte przez Towarzystwo projekty; 

d) kadencja Zarządu trwa trzy lata. 

3) Komisja Rewizyjna – jest organem nadzorującym pracę Zarządu. Powoływani są do niej członkowie 
zwyczajni, cieszący się szczególnym zaufaniem pozostałych członków, w liczbie trzech do pięciu osób. 
Pracę Komisji Rewizyjnej regulują stosowne przepisy prawa, Statutu oraz następujące postanowienia: 
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a) Komisja Rewizyjna monitoruje pracę Zarządu w kwestii zgodności jego działań ze Statutem; 

b) Komisja Rewizyjna na zebraniach sprawozdawczych oraz sprawozdawczo-wyborczych sprawdza i 
zatwierdza sprawozdania finansowe Zarządu oraz opiniuje je na Walnym Zebraniu Członków; 

c) Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi członków, moderuje postępowanie rozjemcze. Ewentualne 
dalsze kwestie sporne i własne uwagi do Zarządu przedkłada Walnemu Zebraniu Członków; 

d) Komisja Rewizyjna realizuje działania o których mowa w ust. 2, ust. 6, ust. 8 pkt 3 Statutu; 

e) Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.  

2. W celu zachowania przejrzystości oraz płynności działań władz Towarzystwa, Zarząd redaguje i 
optymalizuje regulaminy pracy władz Towarzystwa. Regulaminy zawierają zoptymalizowane reguły 
usprawniające i dokumentujące dla członków Towarzystwa oraz organów upoważnionych do nadzoru działań 
Towarzystwa. Regulaminy o których mowa w innych miejscach w Statucie i regulaminy niżej wymienione oraz 
ich zmiany, muszą być zatwierdzane przez Walne Zebranie Członków. W wypadkach uzasadnionych, 
pomiędzy obradami Walnego Zebrania Członków, Komisja Rewizyjna zatwierdza Zarządowi usprawnienia w 
regulaminach bieżących lub zatwierdza nowo zredagowane regulaminy – tak ustanowione regulaminy muszą 
być zatwierdzone przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Kolejne obligatoryjne regulaminy to: 

1) regulamin zwoływania Walnego Zebrania Członków; 

2) regulamin przebiegu i dokumentowania Walnego Zebrania Członków; 

3) regulamin zwoływania i dokumentowania posiedzeń Zarządu; 

4) regulamin dokumentowania aktywności Towarzystwa; 

5) regulamin zwoływania i dokumentowania posiedzeń Komisji Rewizyjnej; 

6) regulamin współpracy Komisji Rewizyjnej z Zarządem; 

7) regulamin monitorowania i prezentowania zobowiązań prawnych oraz finansowych Towarzystwa ze 
szczególnym wyróżnieniem zobowiązań publicznoprawnych. 

3. Każda osoba w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej może pełnić tylko jedną funkcję. 

4. Zarząd lub Komisja Rewizyjna mogą dokooptować członków Towarzystwa do składu maksymalnego 
przewidzianego w Statucie lub uzupełnić wakaty. W wypadku braku możliwości uzupełnienia składu do 
minimalnej ilości przewidzianej w Statucie, należy zwołać Walne Zebranie Członków celem ponownego 
wyboru składu organu. 

5. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie otrzymują wynagrodzenia od Towarzystwa. 
Walne Zebranie Członków może zwolnić poszczególnych członków Zarządu z opłacania składek członkowskich 
w okresie pełnienia funkcji. Zarząd może zlecać członkom Towarzystwa i podmiotom zewnętrznym odpłatne 
wykonanie usługi na rzecz Towarzystwa lub realizacji celu statutowego, wychodzące poza zakres pełnionej 
funkcji w Towarzystwie. 

6. W umowach i sporach członka Zarządu z Towarzystwem, czyli reprezentującym Towarzystwo Zarządem, 
Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wytypowany z jej grona na mocy uchwały Komisji 
Rewizyjnej lub, ustanowiony w tym celu przez Walne Zebranie Członków, pełnomocnik. 

7. W umowach i sporach członka Komisji Rewizyjnej z Towarzystwem, czyli reprezentującym Towarzystwo 
Zarządem, Towarzystwo reprezentuje, ustanowiony w tym celu przez Walne Zebranie Członków, 
pełnomocnik.  

8. Pełnoprawne Walne Zebranie Członków Zwołuje Zarząd: 

1) zebranie sprawozdawcze na koniec każdego roku kadencyjnego Zarządu; 

2) zebranie sprawozdawczo-wyborcze na koniec kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej celem 
dokonania wyboru nowego zarządu lub komisji rewizyjnej;  

3) na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie proponowanym we wniosku; 
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4) na wniosek pełnomocnika jednej trzeciej członków zwyczajnych Towarzystwa w terminie 
proponowanym we wniosku; 

5) w sytuacji, gdy wymagają tego postanowienia Statutu lub obowiązujące prawo; 

6) z własnej inicjatywy. 

9. Pełnomocnik jednej trzeciej członków zwyczajnych, gdy wniosek o którym mowa w § 5 ust. 8 pkt 4 nie 
został skutecznie zrealizowany, lub kiedy uzna to za stosowne, może sam zwołać pełnoprawne Walne 
Zebranie Członków zachowując w stopniu możliwie dalekim postanowienia stosownego regulaminu o którym 
mowa w ust. 2.  

 

§ 6. 

1. Towarzystwo, jako osoba prawna, reprezentowane jest przez Zarząd. Zobowiązania prawne lub majątkowe 
Towarzystwa muszą być podejmowane przez trzech członków Zarządu działających razem, w tym co najmniej 
Prezesa lub Skarbnika. 

2. Decyzje w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd poprzez uchwałę 
Zarządu. Na ile to możliwe, również działania o których mowa w ust. 1 winny być podejmowane na mocy 
uchwały Zarządu. 

3. Uchwały władz Towarzystwa, w pierwszym terminie zebrania, zapadają większością zwykłą przy obecności 
minimum połowy składu organu. Wyjątek stanowią uchwały  podejmowane na mocy § 8 i § 9 Statutu. 
Pozostałe kwestie związane z podejmowaniem uchwał przez władze Towarzystwa regulują regulaminy o 
których mowa w § 5 ust. 2 Statutu.  

4. Uchwały władz Towarzystwa, w drugim terminie zebrania organu, zapadają większością zwykłą. Minimalny 
odstęp pomiędzy pierwszym i drugim terminem zebrania to pół godziny. Wyjątek stanowią uchwały  
podejmowane na mocy § 8 i § 9 Statutu. 

5. Uchwały władz Towarzystwa są ważne, gdy zebranie organu zostało zwołane zgodnie ze stosownymi 
regulaminami o których mowa w § 5 ust. 2. z wyjątkiem zdarzenia ujętego w § 5 ust. 9, którego skutki prawne, 
w wypadku sporu, podlegają indywidualnej ocenie sądu. 

6. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej muszą być dokumentowane na piśmie, zawierać listę uprawnionych 
do głosowania, datę podjęcia uchwały, jednoznaczny tekst uchwały poddany pod głosowanie, wynik 
głosowania z wyliczeniem ile głosów „za”, ile „przeciw”, ile „wstrzymujących”, podpisy czytelne wszystkich 
biorących udział w głosowaniu oraz ewentualne, zwięzłe w formie i jednoznaczne w przekazie, zdania 
odrębne poszczególnych głosujących; mogą zawierać neutralny komentarz protokółującego i załączniki do 
poszczególnych zdań odrębnych. 

7. Uchwały Walnego Zebrania Członków dokumentuje protokolant; podpisują za zgodność z przebiegiem 
zebrania: protokolant, przewodniczący zebrania oraz przewodniczący komisji skrutacyjnej, jeżeli była 
powołana. 

 

§ 7. 

1. Towarzystwo finansuje się ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnych 
działań, dochodów z majątku Towarzystwa oraz ofiarności publicznej. Przychody Towarzystwa nie mogą być 
dzielone pomiędzy członków - służą do realizacji celów statutowych i sprawnego funkcjonowania 
Towarzystwa.  

2. Wysokość i płatność składek ustala Zarząd i zatwierdza Walne Zebranie Członków. 

3. Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej. 
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§ 8. 

Zmiany w Statucie lub zamianę Statutu redaguje Zarząd i zatwierdza Walne Zebranie Członków zwykłą 
większością głosów przy obecności minimum dwóch trzecich uprawnionych do głosowania członków 
Towarzystwa. 

 

§ 9. 

Towarzystwo może być rozwiązane przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy 
obecności minimum dwóch trzecich uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa.  

 


