
Statut 

Związku Miast Nadwiślańskich 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Tworzy się Stowarzyszenie Miast i Gmin, leżących nad rzeką Wisłą, u jej źródeł, w 

delcie i starorzeczu zwane dalej „Związek Miast Nadwiślańskich”. 

2. Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną i posiada osobowość prawną. 

§ 2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska. 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Toruń. 

 

II.  Cele Stowarzyszenia  

§ 3 

1. Związek Miast Nadwiślańskich powołuje się w celu inicjowania i wspierania  

działań miast leżących nad rzeką Wisłą, zmierzających do realizacji programu  

„Przywrócić Wisłę Życiu”, to jest dotyczącego gospodarki wodnej,  jakości wód 

Wisły, jej żeglowności, oraz infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, 

rekreacyjnej i sportowej, a także działalności kulturalnej.  

2. Realizując cele j.w. Stowarzyszenie będzie w szczególności: 

2.1. prowadziło działania propagujące znaczenie wód Wisły dla gospodarki kraju, a 

w szczególności dla wszystkich Miast leżących wzdłuż rzeki, 

2.2. wspierało środowiska zainteresowane wykorzystaniem  wód Wisły dla celów 

gospodarczych, rekreacji i turystyki, 

2.3. domagało się udostępnienia istniejących ekspertyz dotyczących aktualnego 

stanu jakości wód Wisły oraz jej żeglowności, 

2.4. domagało się wszelkich informacji o działaniach dotyczących środowiska 

naturalnego Wisły, zwłaszcza będących jego bezpośrednim zagrożeniem oraz 

informacji o sposobach zapobiegania tym zagrożeniom, 

2.5. korzystało z możliwości konsultowania i opiniowania wszystkich aktów 

prawnych związanych z realizacją celów Stowarzyszenia, w szczególności 

inicjowało i wspierało  projekty  związane z: 

- regulacją biegu Wisły i jej otoczenia, 

- budową oczyszczalni ścieków wzdłuż jej biegu, 

2.6. propagowało znaczenie wód Wisły w przekroju historycznym (tradycje 

historyczne, handlowe i kulturalne miast położonych nad Wisłą), 

2.7. reprezentowało interesy gmin i miast Stowarzyszenia na forum krajowym, 
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2.8. prowadziło wspólną politykę na rzecz przywracania i rozwoju walorów 

rekreacyjnych i turystycznych Wisły, 

2.9. przyczyniało się do rozwoju portów i przystani w sferze usług portowych 

obsługi barek i innych środków transportu, 

2.10. prowadziło działalność gospodarczą - w szczególności wydawniczą, 

szkoleniową, konsultingową, 

2.11. udzielało poparcia i pomocy w prowadzeniu prac badawczych i publikowaniu 

wydawnictw poświęconych problematyce rzeki Wisły, 

2.12. prowadziło dokumentację dotyczącą Wisły w zakresie realizowanych celów, 

2.13. przyczyniało się by wszelkie działania zwiazane z wykorzystaniem wód Wisły 

do celów gospodarczych, turystycznych, rekreacyjnych i transportowych były 

zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju (Agenda 21) i odnowy 

krajobrazu, 

2.14. niosło solidarną pomoc w sytuacjach losowych, klęsk żywiołowych itp., 

zwłaszcza powodzi i zagrożeń związanych z wodami dorzecza Wisły,  

2.15. podejmowało wspomaganie promocyjne, organizacyjne i fianansowe 

lokalnych działań miast  nadwiślanskich, szczególnie czlonkowskich, 

zgodnych z celami statutowymi Związku.  

3. Dla wyróżnienia osób i instytucji mających szczególne zasługi w realizacji celów                        

stowarzyszenia, działania na rzecz Wisły, jej rozwoju i mieszkańców miast 

nadwiślańskich oraz inne działania przynoszące związkowi, jego członkom 

korzyści, a przyczyniające się do realizacji jego celów statutowych, jak i  

propagujące jego idee   itp. ustanawia się honorowe odznaczenie Związku Miast 

Nadwiślańskich – Krzyż Wiślany. 

  3.1. Krzyż ustanowiony jest w trzech kategoriach oraz w wersji dla organizacji i                           

instytucji. 

  3.2. opracowanie regulaminu przyznawania Krzyża Wiślanego powierza się           

Zarządowi, który stanowić będzie także pierwszą kapitułę jego przyznawania, 

do czasu gdy będzie możliwe powołanie jej składu spośród odznaczonych. 

4. Najwyższym wyróżnieniem za realizacje celów i zasługi dla związku jest Honorowe               

Członkostwo Związku Miast Nadwiślańskich, które zostaje przyznane na zgodny 

wniosek Zarządu lub wniosek podpisany przez co najmniej 10% delegatów, a 

uchwalony przez nie mniej niż 2/3 delegatów obecnych na Walnym Zebraniu ZMN.  

     4.1. Honorowe członkostwo jest najwyższym i ostatnim w hierarchii i kolejności     

przyznawania wyróżnieniem Związku. 

     4.2. Honorowi członkowie, jak i osoby odznaczone Krzyżem Wiślanym winny być 

otaczane szczególnym szacunkiem członków ZMN. 

 



3 

 

III.  Członkostwo w Stowarzyszeniu 

§ 4 

1. Członków Stowarzyszenia dzieli się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

1.1. Członkiem wspierającym może być każda gmina, osoba fizyczna lub prawna 

bez  względu na jej miejsce zamieszkania czy siedzibę, w kraju lub za granicą, 

która po złożeniu pisemnego oświadczenia zostanie przyjęta do 

Stowarzyszenia. 

Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez 

siebie wysokości, nie mniej jednak niż najniższa składka członkowska.                                                                                                                                                                                                                                               

1.2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na 

jej miejsce zamieszkania czy siedzibę, w kraju lub za granicą, której godność tę 

nada Walne Zebranie Stowarzyszenia, 

1.3. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w 

pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem 

doradczym także w Zebraniu bądź na posiedzeniu Zarządu, jeśli zostali na nie 

zaproszeni, 

1.4. Członkom honorowym przysługuje uprawnienie do czynności zawartych w §5 

Statutu ZMN. 

1.5.  Przedstawiciele członków wspierających i członków honorowych mają prawo 

używać odznakę Stowarzyszenia, jeśli występują w związku z działalnością 

Stowarzyszenia. 

 

2. Członkiem zwyczajnym  Stowarzyszenia może być  miasto leżące nad Wisłą 

reprezentowane w Stowarzyszeniu przez: 

2.1. delegatów wybranych przez Radę Miejską w ilości : 

Dla miast, których liczba mieszkańców wynosi : 

poniżej 100 tys.mieskańców   - 1 delegat 

od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców - 2 delegatów 

od 500 tys. do 1000 tys. mieszkańców - 3 delegatów 

od 1000 tys. do 1500 tys. mieszkańców - 4 delegatów 

powyżej 1500 tys.mieszkańców  - 5 delegatów 

2.2. prawa i obowiązki delegata przysługują również Prezydentowi Miasta Torunia 

– siedziby Związku Miast Nadwiślańskich. 

3. Członkami założycielami Stowarzyszenia są  Miasta, których upoważnieni 

przedstawiciele uczestniczyli w Założycielskim Zebraniu Przedstawicieli i przyjęli 

niniejszy  Statut. 
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4. Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia  Miasta  do Stowarzyszenia podejmuje 

Zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od złożenia deklaracji. 

5. Mandat delagata wygasa: 

       5.1.z dniem końca kadencji rady (za wyjątkiem delegatów  członków władz 

Związku) 

 5.2.z dniem przyjęcia przez Zarząd rezygnacji delegata 

 5.3.zmiany delegata przez uprawniony organ 

 5.4.wykluczenia 

6. Uchwałę o utracie członkostwa podpisuje Zarząd Stowarzyszenia. 

7. W przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 2 lata 

Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka ze 

Stowarzyszenia. 

 

IV. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 

§ 5 

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest upoważniony do: 

1. uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia w sposób przewidziany w Statucie, 

2. przedstawiania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 

3. uzyskiwania od władz Stowarzyszenia informacji o działaniach podejmowanych 

przez Stowarzyszenie, 

4. uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach Stowarzyszenia, 

5. wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia. 

6. Używania odznaki Stowarzyszenia. 

§ 6 

Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy: 

1. przestrzeganie niniejszego Statutu i stosowania się do uchwał Stowarzyszenia, 

2. terminowe płacenie składek członkowskich w ustalonej wysokości, 

3. delegowanie swoich upoważnionych przedstawicieli do pracy w organach 

statutowych Stowarzyszenia w przypadku wyboru do tych organów. 

 

V. Władze Stowarzyszenia 

§ 7 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1.1. Walne Zebranie Członków 

1.2. Zarząd 

1.3. Komisja Rewizyjna 
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2. Kadencja władz Związku Miast Nadwiślańskich to jest Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej trwa cztery lata i kończy się z dniem wyboru nowych władz przez 

Walne Zebranie Członków zwołanym nie później niż w trzy miesiace od ogłoszenia 

wyników wyborów samorządowych.  

3. W okresie od końca kadencji rady do wyboru nowych władz Związku, Zarząd 

realizuje jedynie zadania bieżące. 

 

§ 8 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Mandaty członków na Walne Zebranie Członków ZMN 

    2.1. każdy z członków zwyczajnych  posiada tyle  mandatów (głosów), ile wynika z 

§ 4 ust. 2 niniejszego Statutu. 

    2.2. członkowie honorowi, bez względu na to czy są to osoby fizyczne czy prawne, 

posiadają prawo do 1 (jednego) mandatu. 

3. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą następujące sprawy: 

3.1. uchwalanie programów działania Stowarzyszenia, 

3.2. określenie wysokości składki członkowskiej i terminów jej płacenia, 

3.3. zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu 

oraz udzielanie Zarządowi absolutorium, 

3.4. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej i Zarządu, 

3.5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

3.6. uchwalanie Statutu  Stowarzyszenia i regulaminu obrad, 

3.7. decydowanie o znakach i pieczęci Stowarzyszenia, 

3.8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz powołaniu bądź 

odwołaniu członków komisji likwidacyjnej, 

3.9. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku 

najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. O 

terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członka na 14 dni naprzód. 

Drugi termin obrad może być wyznaczony w tym samym dniu, lecz co najmniej po 

upływie ½ godziny od terminu pierwszego. Walne zgromadzenie członków 

obradując w drugim terminie podejmuje prawomocne uchwały, bez względu na 

liczbę obecnych, o czym należy uprzedzić członka Stowarzyszenia  w 

zawiadomieniu. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w miarę potrzeby. Zebranie te 

zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na 
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wspólny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia  w terminie jednego 

miesiąca licząc od daty otrzymania wniosku. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Członków winien określać proponowany porządek tego 

Zebrania. Obowiązkuje termin zawiadamiania i warunki prawomocnych uchwał jak 

w § 9 ust. 1. 

3. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków obradują i podejmują 

uchwały zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem obrad. 

4. Walne Zebrania Członków podejmują uchwały zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych, z zastrzeżeniem 

ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 

 

§ 10 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

2.1. kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia, 

2.2. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu 

Członków i składanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium, 

2.3. przedstawianie Zarządowi protokółów pokontrolnych wraz z wnioskami. 

3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybranych spośród przedstawicieli 

członków Związku. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym 

posiedzeniu wybierając Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza. 

4. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Komisji Rewizyjnej przed 

upływem kadencji. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz 

w półroczu. 

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub w jego zastępstwie 

Zastępca Przewodniczącego. 

7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku 

równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

8. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 

9. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, 

zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków. 

 

§ 11 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Związku w okresie między obradami 

Walnego Zebrania Członków. 

2. W skład Zarządu wchodzi 5 - 7 osób, wybranych spośród członków (delegatów) na 

Walne Zebranie Członków ZMN. Osoby posiadające upoważnienie osób 
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uprawnionych do mandatu posiadaja jedynie czynne prawo wyborcze. Zarząd 

konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, wybierając Prezesa, dwóch-trzech 

wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. 

3. Pierwszy Zarząd składa się z przedstawicieli  Miast  założycieli. 

4. Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności: 

4.1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

4.2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na 

zewnątrz, 

4.3. ustalanie obsady etatowej i zasad wynagradzania pracowników Biura,  

4.4. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w granicach upoważnień 

Walnego Zebrania Członków, 

4.5. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania 

członkostwa w Stowarzyszeniu. 

5.Walne Zebranie Członków może odwołać członka Zarządu przed upływem 

kadencji.. 

6. Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Biuro utrzymywane ze środków 

Stowarzyszenia. Biurem kieruje kierownik zatrudniany przez Zarząd. Kierownik 

zatrudnia i zwalnia pracowników Biura, oraz z upoważnienia zarządu uczestniczy w 

realizacji §11pp4.4. w sprawach dotyczących działalności biura i wykonywania 

uchwał Zarządu. 

 

VI.  Majątek i fundusze Stowarzyszenia. 

§ 12 

1. Majątek i Fundusze Stowarzyszenia powstają z dochodów z działalności 

gospodarczej, ze składek członków, subwencji, dotacji, darowizn, zapisów oraz 

pożyczek i emisji obligacji, a także  z ofiarności  publicznej, realizacji grantów i 

programów Unii Europejskiej i państwowych, instytucji rządowych i 

pozarządowych oraz innych źródeł dostępnych w myśl prawa RP. 

2. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składają 

dwaj członkowie Zarządu, lub jeden członek Zarządu i kierownik Biura Związku, w 

granicach upoważnienia udzielonego przez Zarząd i zgodnie z jego uchwałą, w 

sprawach dotyczących realizacji bieżących zadań Związku. 

3. W sytuacjach szczególnych Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu darowizny. 

      3.1. darowizna może być udzielona zgodnie z celami statutowymi ZMN lub jako               

pomoc członkom ZMN. 

      3.2. kwota darowizny nie może przekraczać 2% planowanych dochodów ZMN w 

danym roku. 
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§ 13 

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia będzie przekazany 

członkom w częściach ułamkowych, które określi Walne Zebranie Członków. 

 

VII. Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia. 

      § 14 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta 

przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 uprawnionych głosów w obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby głosów reprezentowanych przez osoby uprawnione 

do głosowania. 

 

VIII. Przepisy końcowe. 

§ 15 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie stają się członkami 

zwyczajnymi Stowarzyszenia. 

 

(tekst Statutu z uwzględnieniem zmian XII Walnego Zebrania Członków ZMN w dniu 

27 marca 2009 r.) 


