
Council of European Foresters (CEF) Rada Europejskich Leśników 
 
Podstawowe informacje: 
 

1. Organizacja powstała w Sibu w Rumunii, 25 sierpnia 2011, w wyniku podpisania porozumienia przez 
reprezentantów 5 państw: Chorwacji, Węgier, Mołdawii, Rumunii i Turcji. (źródło: akt założenia ). 

2. Podstawowym dokumentem organizacyjnym jest Statut. (źródło: akt założenia ). 
 
Statut: 
Art. 1Nazwa i lokalizacja 
1.1 CEF założona w 2011 roku, jest europejską demokratyczną, apolityczną niezależną od wyznania organizacją leśników, 
stowarzyszeń, społeczeństw i unii aktywnie zaangażowanych w leśnictwie. 
1.2 Adresem CEF będzie adres Prezesa 
 
Art. 2 Cele i środki/sposoby/metody działania. 

2.1 dążenie do wzajemnego zrozumienia wśród leśników oraz pomiędzy leśnikami i społeczeństwem 
2.2 dbanie o interesy leśników, członków CEF na poziomie kraju, Europy i Świata 
2.3 rozwijanie międzynarodowej solidarności pomiędzy leśnikami 
2.4 informowanie organizacji członkowskich o sprawach i problemach w sektorze leśnym Świata i Europy 
2.5 reprezentowanie organizacji członkowskich i leśników w międzynarodowych instytucjach jak: UNFF, Rada Europy, 

Parlament Europejski, Komisja Europejska i inne związane z sektorem leśnym, środowiskiem naturalnym, 
bioenergią, surowcem drzewnym, biomasą oraz warunkami pracy 

2.6 rozwijanie kontaktów, zrozumienia i współpracy wśród członków CEF oraz CEF z innymi międzynarodowymi 
organizacjami leśnymi 

2.7 wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy organizacjami członkowskimi 
2.8 promowanie postanowień DEKLARACJI, ich uznanie i wdrażanie przez państwa i międzynarodowe instytucje 
2.9 wykorzystanie doświadczenia ekspertów organizacji w ramach „Eksperckiej Grupy Doradczej” w kontaktach 

instytucjami  Rady Europy oraz Unii Europejskiej. W związku z tym CEF utworzy Grupę Doradczą Ekspertów w 
dziedzinie leśnictwa składającej się z jednego lub dwóch przedstawicieli każdej organizacji członkowskiej oraz 
reprezentantów uczelni, wydziałów leśnych oraz leśnych instytutów badawczych z każdego kraju Europy. 
Przedstawiciele reprezentujący uczelnie i instytuty badawcze staną się członkami CEF. Zasady organizacyjne i 
funkcjonowanie  „Eksperckiej Grupy Doradczej” zostanie zatwierdzone przez CEF. 

 
Art. 3 Członkowstwo 

3.1 Każdy leśnik, organizacja i stowarzyszenie leśników z Europy może ubiegać się o członkowstwo w CEF 
3.2 Leśnicy aplikujący o członkowstwo zobowiązani są do potwierdzenia w aplikacji iż pracują lub pracowały w 

leśnictwie. Organizacje członkowskie muszą reprezentować sektor leśny krajów w których zostały utworzone, oraz 
zorganizowane w sposób demokratyczny, apolityczny i niezależny od wyznania. 

3.3 Przyjęcie w poczet członków CEF odbywa się w drodze głosowania gdzie decyduje większość. Głosowanie 
poprzedzone jest analizą wniosku, statutu, oficjalnych dokumentów utworzenia organizacji oraz prezentacją.  

3.4 W sytuacji kiedy członek CEF prowadzi lub prowadził politykę sprzeczną z interesami CEF lub przestał spełniać 
kryteria członkowstwa w CEF, zostanie ostrzeżony przez Prezesa o możliwości wykluczenia z członkowstwa w CEF. Decyzja 
o wykluczeniu zostanie podjęta decyzją większości głosów na najbliższym spotkaniu po udzielonym ostrzeżeniu. 

3.5 Łączna liczba członków jest utworzona z leśników którzy przystąpili we własnym imieniu oraz leśników 
będących członkami organizacji zrzeszonych. 
 
Art. 4 CEF Struktura 
 
Organy odpowiedzialne za zarządzanie: 
4.1 Rada Europejskich Leśników 
4.2 Komisja/Zarząd Rady Europejskich Leśników 
4.3 Prezes 
 
Art. 5 Komisja/Zarząd Rady Europejskich Leśników 
 
5.1 Komisja jest najwyższą władzą CEF i powinna spotkać się co najmniej jeden raz w czasie trwania Prezydencji oraz 
zawsze w razie potrzeby. 
5.2 Komisja decyduje o celach i strategii na następny rok 
5.3 Komisja składa się z: 
- prezes, (reprezentujący organizację członkowską) dysponujący jednym głosem 



- vice prezes, (każda organizacja członkowska ma reprezentanta w randze vice prezesa) dysponuje jednym głosem 
- leśnicy indywidualni, każdy kraj dysponuje jednym głosem 
5.4 Koszty udziału w spotkaniach komisji powinny być finansowane przez ich organizacje 
5.5 Kworum dla Komisji jest obecność 2/3 organizacji członkowskich 
5.6 Decyzje Komisji są przyjmowane większością głosów 
5.7 Inne członkowie i organizacje członkowskie mogą brać udział w spotkaniach Komisji jako obserwatorzy 
 
Art. 6 Prezes 
 
6.1 W kontaktach międzynarodowych osobą reprezentującą interesy CEF jest Prezes 
6.2 Prezes wybierany jest na okres jednego roku. Komisja decyduje o kolejności krajów obejmujących prezydencję. Lista 
krajów do prezydentury w CEF zostanie sporządzona w oparciu o termin przystąpienia kraju do CEF. Powtórna prezydentura 
jest możliwa w sytuacji kiedy wszystkie kraje dzierżyły tą pozycję lub jej odmówiły. 
6.3 Prezes powinien uczestniczyć we wszystkich ważnych spotkaniach oraz prezentować stanowisko CEF, stanowione 
przez Komisję CEF. 
6.4 Prezes powinien w każdym miesiącu informować organizacje członkowskie o CEF i swojej działalności. 
6.5 Prezes musi stosować odpowiedni personel i logistykę dla dobrego funkcjonowania CEF 
Należy zapewnić kontynuację funkcjonowania CEF, strony internetowej, a koszty są pokrywane przez organizację dzierżącą 
prezydenturę.  
Wszystkie koszt związane z działalnością Prezesa, łącznie z udziałem w spotkaniach międzynarodowych powinny być 
finansowane przez organizację Prezesa. 
6.6 W interesie CEF i kontynuacji funkcjonowania, działalność Prezesa jest wspierana przez byłego i przyszłego Prezesa 
CEF. Jego działalność jest również wspierana przez Prezesa „Eksperckiej Grupy Doradczej”.  
W związku z powyższym wszystkie koszty związane z działalności byłego i przyszłego Prezesa łącznie z udziałem w 
międzynarodowych spotkaniach wspierane są przez Prezesa CEF. 
 
Art. 7 Opłaty 
7.1 Nie ma opłat dla organizacji członkowskich CEF 
7.1 Koszty udziału w manifestacjach zorganizowanych przez CEF powinny być finansowane przez organizację każdego 
delegata. 
 
Art. 8 Ogólne 
 
Status został uznany przez reprezentantów organizacji z następujących krajów: Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Finlandia, 
Niemcy, Włochy, Węgry, Mołdawia, Rumunia, Rosja, Serbia, Turcja 2 sierpnia 2012 roku w Iasi, Rumunia.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


