Załącznik 1 do Uchwały nr 2/2017 z dnia 21.04.2017

STATUT GEOPARKU PRZEDGÓRZE SUDECKIE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Geopark Przedgórze Sudeckie zwane dalej Geoparkiem.
2. Geopark jest lokalną organizacją turystyczną.
3. Geopark posiada osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie ustawy:
a. prawo o stowarzyszeniach,
b. o Polskiej Organizacji Turystycznej,
c. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
oraz niniejszego statutu.
4. Geopark może używać nazwy w języku angielskim Sudetic Foreland Geopark.
5. Geopark może używać symbolu (logo), odznaki i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.
6. Geopark zostaje utworzone na czas nieokreślony.
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§2
Siedzibą Geoparku jest miasto Piława Górna.
Terenem działania Geoparku jest obszar centralnej części Przedgórza Sudeckiego
oraz tereny ościenne Sudetów i Niziny Śląskiej.
Dla potrzeb realizacji swoich celów statutowych Geopark może działać na obszarze
całego kraju, a gdy wymaga tego cel statutowy również na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
Geopark współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może
pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
Działalność Geoparku oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków
oraz świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw
Geopark może zatrudniać pracowników. Pracownikami Geoparku mogą być również
jego członkowie.
Rozdział II
Cele i środki działania.

§3
Celem Geoparku jest:
1. Wdrażanie strategii rozwoju turystyki i ochrona georóżnorodności i na obszarze
Geoparku.
2. Promowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze Geoparku.
3. Poprawa infrastruktury turystycznej na obszarze Geoparku.
4. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych,
naukowych, ekologicznych oraz turystycznych służących rozwojowi regionu
Geoparku.
5. Działalność oświatowa, szkoleniowa i edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem
propagowania wiedzy w zakresie nauk o Ziemi.
6. Współdziałanie z innymi organizacjami na rzecz ochrony i zachowania naturalnego
środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju usług turystycznych.
7. Działania na rzecz ochrony środowiska.
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§4
Geopark realizuje swoje cele poprzez:
1. Inicjowanie i wspieranie prac nad planami zagospodarowania turystycznego i rozwoju
społeczno-gospodarczego na obszarze Geoparku.
2. Prowadzenie działalności naukowej polegającej na gromadzeniu, przetwarzaniu i
systematyzowaniu wiedzy o środowisku przyrodniczym i kulturowym i społecznym na
obszarze Geoparku.
3. Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji i wykładów związanych z
geoturystyką, rekreacją i ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
4. Organizowanie i propagowanie działań edukacyjnych na obszarze Geoparku.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i edukacyjnej.
6. Realizację zadań inwestycyjnych związanych z geoturystyką i kulturą.
7. Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami
społecznymi i podmiotami gospodarczymi w zakresie promowania i ochrony
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
8. Współpracę z ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania i waloryzację naukową
geostanowisk i innych stanowisk przyrodniczych i kulturowych na terenie Geoparku.
9. Współpracę z międzynarodowymi stowarzyszeniami o podobnych celach, zwłaszcza
w ramach Europejskiej Sieci Geoparków oraz Sieci Geoparków UNESCO.
10. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i
efektywnego wykorzystania jego zasobów, z uwzględnieniem adaptacji do zmian
klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w
szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
11. Działania na rzecz sportu, rekreacji i zdrowego stylu życia.
12. Działania na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.
13. Działania na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
14. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych
15. Ochronę wspólnych interesów członków Geoparku i reprezentowanie tych interesów
na zewnątrz.
16. Gromadzenie środków na rzecz finansowania statutowej działalności.
17. Nawiązanie kontaktów z mediami i prasą w celu promocji przedsięwzięć Geoparku.
18. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Geoparku.
§5
1. Działalność statutowa Geoparku może być prowadzona jako działalność odpłatna lub
nieodpłatna w zakresie określonym w § 4 Statutu, zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym.
2. Geopark może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
3. Przedmiotem działalności Geoparku jest zgodnie z Polską Klasyfikacją
Działalności(PKD):
a) wydawanie książek PKD 58.11.Z,
b) wydawanie gazet PKD 58.13.Z,
c) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,
d) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
PKD 47.19.Z,
e) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
PKD 47.99.Z,
f) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
zarządzania PKD 70.22.Z
g) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
h) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
i) działalność agentów turystycznych PKD 79.11.A,
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działalność pośredników turystycznych PKD 79.11.B,
działalność organizatorów turystyki PKD 79.12.Z,
działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych PKD 79.90.A
działalność w zakresie informacji turystycznej PKD 79.90.B
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 79.90.C,
o) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 82.99.Z
p) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z,
q) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD
85.59.B
r) działalność wspomagająca edukację PKD 85.60.Z
s) działalność muzeów 91.02.Z,
t) działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji
turystycznych 91.03.Z PKD,
u) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej PKD 93.13.Z
działalność związaną związana ze sportem PKD 93.19.Z,
v) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z
w) działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana PKD 94.99.Z
4. Dochód z działalności gospodarczej Geoparku służy realizacji celów statutowych i nie
może być przeznaczony na inne cele.
j)
k)
l)
m)
n)

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§6
1. Członkami Geoparku mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Geoparku dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych
3. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele.
§7
1. Członkiem zwyczajnym mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny
turystyki, przedsiębiorcy, oraz inne osoby prawne, które akceptują cele statutowe
Geoparku i które złożą deklarację członkowską na piśmie lub stosowną uchwałę
podmiotu prawnego.
2. Członek zwyczajny, który jest osobą fizyczną działa osobiście, pozostali członkowie
działają poprzez swoich przedstawicieli o których pisemnie powiadamiają Zarząd
Geoparku. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel.
3. Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Geoparku podjętej
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia deklaracji lub przedstawienia
uchwały.
§8
1. Członkiem wspierającym Geopark może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która
uznaje Statut i zasady programowe Geoparku oraz zadeklarowała pomoc
merytoryczną, rzeczowa lub finansową na rzecz Geoparku.
2. Osoby fizyczne i prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie
wniosku lub stosownej uchwały podmiotu prawnego i pisemnym ustaleniu z
Zarządem zasad wspierania Geoparku, który podejmuje w tej sprawie uchwałę nie
później niż w ciągu trzech miesięcy.
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3. Osoba prawna bierze udział w działalności Geoparku poprzez swego przedstawiciela,
o którym pisemnie powiadamia Zarząd Geoparku.
§9
1. Członkiem honorowym Geoparku może być osoba fizyczna i prawna, która wniosła
wybitny wkład w realizację celów statutowych i rozwój Geoparku.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek
pięciu członków zwyczajnych Geoparku.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 10
1. Członkowie zwyczajni Geoparku mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Geoparku,
b) uczestniczyć w jego bieżących pracach oraz zgłaszać pomysły i wnioski
zmierzające do lepszego i pełniejszego wprowadzania w życie założeń
statutowych,
c) zgłaszać wnioski do działalności Geoparku,
d) korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Geoparku,
e) uczestniczyć we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez Geopark,
f) uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania Członków,
g) wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności Geoparku,
h) używać symbolu i odznak Geoparku.
2. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Geoparku, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brać udziału w działalności Geoparku i w realizacji jego celów,
b) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków,
c) przestrzegać statutu i uchwał władz Geoparku,
d) poprzez swoją działalność podtrzymywać i umacniać pozytywny wizerunek
Geoparku,
e) opłacać regularnie składki członkowskie.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Geoparku.
§ 12
1. Składki członkowskie są przeznaczone na realizację zadań statutowych i nie
podlegają zwrotowi.
2. Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.

§ 13
Zabrania się członkom Geoparku:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Geoparku w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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",
2. Przekazywania majątku Geoparku na rzecz jego członków, członków organów 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,
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3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 14
Ustanie członkostwa następuje w przypadkach:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego w formie pisemnej Zarządowi
Geoparku lub przedstawieniu stosownej uchwały podmiotu prawnego.
2. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu w przypadku osoby
fizycznej.
3. Śmierci osoby fizycznej.
4. Likwidacji osoby prawnej.
5. Wykluczenia na mocy decyzji Zarządu Geoparku w przypadku:
a) działania na szkodę Geoparku,
b) zalegania z opłacaniem składek lub nie realizuje ustalonych zasad wspierania
Geoparku dłużej niż 12 miesięcy,
c) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał,
d) notorycznego niebrania udziału w działalności Geoparku.
6. Od Uchwały Zarządu Geoparku w przedmiocie wykluczenia zainteresowanemu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania w tej
sprawie jest ostateczna i podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu.
Rozdział IV
Władze Geoparku
§ 15
1. Władzami Geoparku są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Geoparku
c) Komisja Rewizyjna
2. Zarząd Geoparku i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie
Członków.
3. Członkowstwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek rezygnacji, jego
odwołania lub śmierci.
4. W razie, gdy skład władz Geoparku ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej
niż połowę składu organu.
5. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Geoparku trwa 4 lata.
§ 16
1. Najwyższą władzą Geoparku jest Walne Zebranie Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:
a) członkowie zwyczajni Geoparku z głosem decyzyjnym,
b) członkowie honorowi, członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem
doradczym.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako
sprawozdawcze, i co cztery lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając
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członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 21
dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
5. Walne Zebranie Członków jest prawomocne:
a) jeżeli bierze w nim udział co najmniej połowa członków zwyczajnych
w I terminie,
b) bez względu na liczbę obecnych w II terminie.
6. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie Walne Zebranie Członków może
odbyć się w drugim terminie pół godziny po pierwszym, przy obniżeniu kworum do 1/3
członków uprawnionych do głosowania, o ile zapisy niniejszego Statutu nie stanowią
inaczej.
7. Walne Zebranie Członków prowadzonej jest przez prezesa lub wiceprezesa Zarządu i
obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Geoparku.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21
dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków Geoparku zapadają, w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem punktu 11. Każdy członek zwyczajny
Geoparku ma 1 głos. Walne Zebranie Członków może zdecydować o
przeprowadzeniu głosowania tajnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru i odwołania członków Zarządu Geoparku i
Komisji Rewizyjnej, przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w § 2
ust. 4 wymagają bezwzględnej większości głosów.
12. Z podejmowanych uchwał, głosowań, wyborów sporządza się protokoły, które
podpisuje prezes Zarządu Geoparku.
13. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Geoparku,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Geoparku,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej,
f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Geoparku
lub jego władze,
g) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Geoparku i przeznaczeniu jego majątku,
k) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do
kompetencji innych władz Geoparku.
§ 17
1. Zarząd Geoparku jest powołany do kierowania całą działalnością Geoparku zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, oraz do reprezentowania Geoparku na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3-7 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera
prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu Geoparku odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu Geoparku zwołuje prezes lub wiceprezes, lub
dwóch członków Zarządu.
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4. W posiedzeniach Zarządu Geoparku uczestniczyć mogą Przewodniczący Oddziałów
Terenowych z głosem doradczym.
5. Zarząd Geoparku podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy statutowej liczby członków. Przy równej liczbie głosów decydujący
jest głos prezesa.
6. Do kompetencji Zarządu Geoparku należy:
a) realizacja celów Geoparku,
b) kierowanie bieżącą pracą Geoparku,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych, określanie zasięgu ich
działania oraz siedziby,
e) koordynowanie działalności Oddziałów Terenowych oraz powoływanie i
odwoływanie władz Oddziałów Terenowych,
f) zarządzanie majątkiem Geoparku,
g) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
h) reprezentowanie Geoparku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
i) przyjmowanie i wykluczanie członków Geoparku, w tym członków
wspierających,
j) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
l) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do stowarzyszeń i ich związków w kraju i
za granicą.
7. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Geoparku.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-5 osób, w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż
raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub dwóch członków Komisji
Rewizyjnej.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności Geoparku pod kątem zgodności ze Statutem, uchwałami
Walnego Zebrania oraz przepisami prawa,
b) Kontrolowanie działalności finansowej Geoparku pod kątem zgodności z
przepisami prawa, zasadami finansowo – gospodarczymi Geoparku, a także
celowości, gospodarności i rzetelności,
c) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących
działalności Geoparku,
d) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
e) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
f) przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli, uwagi, wnioski oraz
zalecenia pokontrolne,
g) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w
razie jego bezczynności,
h) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
i) zatwierdzanie zmian w rocznym budżecie,
j) zawieranie umów z Członkami Zarządu w imieniu Geoparku i zgodnie z
Regulaminem Wynagradzania Członków Zarządu
5. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie
lub ze stosunkiem pracy w Geoparku.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu,
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b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 19
1. Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zebraniu
Członków wraz z oceną działalności Geoparku i Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna występuje na Walnym Zebraniu Członków sprawozdawczowyborczym z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
3. Nie uzyskanie absolutorium przez członków Zarządu wyłącza ich z kandydowania do
władz Geoparku w najbliższej kadencji.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez te władzę.
5. Przewodniczący Komisji rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
§ 20
1. Organem opiniodawczym i doradczym Geoparku w zakresie ochrony, waloryzacji i
właściwego wykorzystania edukacyjno-turystycznego zasobów przyrodniczych i
kulturowych terenu, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska jest
Rada Naukowo-Społeczna.
2. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 12 członków powoływanych przez Zarząd
Geoparku na kadencję trwającą 4 lata.
3. W skład Rady powinni wchodzić przedstawiciele instytucji i placówek naukowych,
przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, organizacji społecznych i
jednostek gospodarczych działających na obszarze Geoparku.
4. W szczególności do zadań Rady należą:
a) formułowanie opinii i wniosków w zakresie realizacji zadań wynikających ze
Statutu i co do kierunku działalności Geoparku,
b) ocena stanu ochrony przyrody i środowiska na terenie Geoparku,
c) współpraca przy opracowaniu koncepcji i konserwacji stanowisk geologicznych,
przyrodniczych i kulturowych,
d) współpraca przy opracowaniu projektów/programów edukacyjnych,
e) opiniowanie planów zagospodarowania wspierających turystykę i rozwój
społeczno-gospodarczy,
f) ocena stanu badań naukowych prowadzonych na terenie Geoparku oraz
potrzeb w tym zakresie,
g) ocena skutków przyrodniczych i aspektów społecznych rozwoju turystyki na
terenie Geoparku,
h) ocena naukowych aspektów działalności edukacyjnej oraz promocji obszaru
Geoparku,
i) uczestnictwo we współpracy krajowej i międzynarodowej Geoparku w zakresie
badań naukowych, ochrony przyrody i turystyki.
5. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub jego zastępca z własnej inicjatywy
stosownie do potrzeb lub na wniosek Zarządu jednak nie rzadziej niż raz w roku w
okresie poprzedzającym Walne Zebranie Członków.
6. Porządek posiedzenia ustala przewodniczący Rady lub jego zastępca w
porozumieniu z Zarządem.
7. Na pierwszym posiedzeniu Rady Naukowo-Społecznej, zwołanym przez Zarząd
Geoparku, jej członkowie wybierają spośród siebie prezydium Rady, w składzie:
przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz sekretarz. W przypadku utraty możliwości
pełnienia obowiązków lub rezygnacji z tych obowiązków przez członka prezydium
wyboru tego członka dokonuje się w głosowaniu podczas najbliższego posiedzenia
Rady.
8. Szczegółowe zasady działania Rady określa uchwalony przez Radę regulamin.
9. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów i są ważne przy udziale co
najmniej połowy jej członków.
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10. W posiedzeniach Rady obowiązkowo bierze udział przedstawiciel Zarządu Geoparku.
Na zaproszenie przewodniczącego Rady lub jego zastępcy w posiedzeniach mogą
brać udział, z głosem doradczym, przedstawiciele:
a) instytucji naukowych,
b) zainteresowanych terenowych organów administracji państwowej i samorządów
terytorialnych,
c) specjaliści oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych związanych z
turystyką i ochroną przyrody.
11. Przewodniczący Rady Naukowo-Społecznej lub jego przedstawiciele mają prawo
uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków i Zarządu Geoparku,
na których mają prawo przedstawiać uchwały Rad oraz opinie jej członków.
§ 21
1. Koszty uczestnictwa Członków Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Rady Naukowo-Społecznej w pracach Geoparku związanych z pełnią funkcją
pokrywa Geopark na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Geoparku i jego Dyrektora.
3. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji
Zarządu.
4. Zarząd Geoparku i Zarząd Oddziału Terenowego może pobierać wynagrodzenie z
tytułu pełnionych obowiązków.
5. Warunki i wysokość wynagrodzenia w tym Członków Zarządu i Członków Zarządu
Oddziału Terenowego jest ściśle określona w Regulaminie Wynagrodzenia.
6. W umowach między Geoparkiem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim
Geopark reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.
ROZDZIAŁ V
Oddziały Terenowe
§ 22
1. Zarząd Geoparku może powołać uchwałą Oddział Terenowy, w regionie, w którym
działa co najmniej 5 Członków Geoparku.
2. Nazwa, teren działania oraz siedziba odkreślone są przez Zarząd Geoparku.
3. Oddziały Terenowe obowiązuje Statut Geoparku, uchwały władz naczelnych oraz
inne akty wewnętrzne Geoparku.
§ 23
1. Oddziałem Terenowym kieruje jednoosobowy Zarząd, który powołuje i odwołuje
Zarząd Geoparku spośród członków Geoparku. Gdy oddział liczy więcej niż 10
członków Zarząd Oddziału Terenowego może liczyć do 3 osób.
2. Do kompetencji Zarządu Oddziału Terenowego należy:
a) kierowanie bieżącą pracą Oddziału Terenowego,
b) realizowanie celów statutowych Geoparku w regionie, w którym został powołany
Oddział Terenowy oraz reprezentowanie Geoparku, na podstawie
pełnomocnictwa osób uprawnionych do reprezentacji Geoparku, w
szczególności wobec organów administracji rządowej i samorządowej,
c) realizacja uchwał Walnego Zebrania Geoparku,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Terenowego,
e) przedkładanie Zarządowi Geoparku okresowych sprawozdań ze swej
działalności,
f) pozyskiwanie nowych członków Geoparku.
3. Kadencja Zarządu Oddziału Terenowego kończy się wraz z kadencją Zarządu
Geoparku.
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4. Odwołanie Zarządu Oddziału Terenowego następuje również na podstawie wniosku
podpisanego przez co najmniej 2/3 Członków działających na terenie Oddziału.
§ 24
1. Rozwiązanie Oddziału Terenowego następuje na mocy uchwały Zarządu Geoparku,
2. Oddział może być rozwiązany w przypadku:
a) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział Terenowy lub zmniejszenia
stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy,
b) braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego co do dalszego istnienia
Oddziału Terenowego.
§ 25
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami zastosowanie mają
przez analogię zapisy Statutu Geoparku.
Rozdział VI
Majątek Geoparku
§ 26
1. Majątek Geoparku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami majątku Geoparku są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje, subwencje, granty,
c) udziały, lokaty,
d) darowizny, zapisy i spadki,
e) dochody z działalności gospodarczej.
3. Funduszami i majątkiem Geoparku zarządza Zarząd.
4. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Geoparku.
5. Geopark prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§ 27
1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli,
w szczególności w sprawach majątkowych Geoparku, wymagane jest współdziałanie
i podpis dwóch członków Zarządu w tym prezesa lub wiceprezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy prezesa bądź
wiceprezesa.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego
podejmowane są przez Zarząd Geoparku w zakresie posiadanych środków i stanu
posiadania.
4. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego podejmowane są
przez Zarząd Geoparku po uzyskaniu zgody Walnego Zebrania Członków.
5. Górną granicę wysokości zobowiązań, które może zaciągać Zarząd Geopark określa
Walne Zebranie Członków.
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązywanie Geoparku
§ 28
1. Geopark rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w
innych przypadkach przewidzianych prawem.
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2. Uchwałę w sprawie zmiany nazwy, statutu lub rozwiązania się Geoparku podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.
3. W przypadku rozwiązania się Geoparku Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku na inne cele zbliżone do
prowadzonej działalności.
Rozdział VIII
Przepisy końcowe
§ 29
1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego
postanowienia sądu rejestrowego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
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