STATUT STOWARZYSZENIA
„Inicjatywa Wolna Białoruś”
I. PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Organizacja nosi nazwę "Inicjatywa Wolna Białoruś", dalej zwana "Stowarzyszeniem".
2. Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz krajowych jest miasto stołeczne Warszawa.

§2
1.

Terenem

działalności

Stowarzyszenia

jest

obszar

Rzeczypospolitej

Polskiej.

W wypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może
prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
2. Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych służących realizacji
celów Stowarzyszenia, będących jednostkami wewnętrznymi działającymi w oparciu
o regulamin Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym charakterze działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4.

Stowarzyszenie

opiera

swoją

działalność

na

pracy

społecznej

członków;

do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§3
1. Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych
organizacji.
2. Emblemat zatwierdza Zarząd.

II. CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§4
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. informowanie społeczeństwa polskiego i europejskiego o sytuacji na Białorusi;
b. uwrażliwienie społeczeństwa polskiego i europejskiego na problem przestrzegania
praw człowieka i wolności obywatelskich na Białorusi;

c. wspieranie budowy społeczeństwa obywatelskiego w krajach Europy Wschodniej;
d. wspieranie działań mających na celu obronę praw człowieka i wolności słowa na
Białorusi;
e. promocja dorobku kulturalnego Białorusi i innych krajów Europy Wschodniej;
f. wspieranie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy
przedstawicielami krajów Unii Europejskiej i Europy Wschodniej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a.

opracowanie

i

wydawanie

materiałów

informacyjnych

poświęconych

celom

stowarzyszenia;
b. organizację imprez masowych poświęconych celom Stowarzyszenia;
c.

organizację

konferencji,

odczytów,

spotkań

i

szkoleń

poświęconych

celom

Stowarzyszenia;
d. kontakty i wspieranie innych instytucji, zrzeszeń, związków, stowarzyszeń, ciał,
organizacji, organów, działających w Rzeczypospolitej Polskiej bądź poza granicami
kraju, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia;
e. wspieranie instytucji rządowych i pozarządowych w tworzeniu regulacji prawnych
i organizacyjnych, które dotyczą celów Stowarzyszenia;
f. inne działania, zgodne z celami statutowymi stowarzyszenia.

§5
1. Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je
osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych
przez Stowarzyszenie.
2. Ustanawianie wyróżnień i odznak, o których mowa w pkt 1, oraz ich nadawanie należy
do kompetencji Walnego Zebrania.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
§6
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych;
b. członków wspierających;

c. członków honorowych.

§7
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenie mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy,
posiadający

pisemną

rekomendację

co

najmniej

dwóch

członków

zwyczajnych

Stowarzyszenia i które popierają cele Stowarzyszenia oraz złożą pisemną deklarację
o przystąpieniu. Osoby niepełnoletnie mogą być członkami zwyczajnym Stowarzyszenia
i będą przyjmowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach.

§8
1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje
Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały, na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania się do Walnego Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest
ostateczna.

§9
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
a. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
b. prawo uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia
c. prawo korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a. brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia;
b. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia;
c. regularnie płacić składki członkowskie;

§ 10
1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie z listy lub wykluczenie członka
zwyczajnego.
2. Skreślenia z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w formie
uchwały w następujących przypadkach:
a. rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie;

b. nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo upomnienia, z opłatą składek
za okres przekraczający rok;
c. śmierci członka.
3. Wykluczenia członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w formie uchwały
w następujących wypadkach:
a. prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem;
b. popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub
godzi w dobre imię Stowarzyszenia;
c. prawomocnego orzeczenia wobec członka przez sąd powszechny kary dodatkowej
w postaci pozbawienia praw publicznych.
5. Od uchwały Zarządu w sprawach określonych w pkt 2 lit. a i b oraz w pkt 3 członek
Stowarzyszenia może odwołać się w terminie 30 dni od powzięcia o niej wiadomości, do
Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna. Do czasu podjęcia uchwały przez
Walne Zebranie członek Stowarzyszenia, którego dotyczy uchwała Zarządu, będzie
zawieszony w wykonywaniu praw przysługujących członkom Stowarzyszenia.

§ 11
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej
miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swoją zgodą zostanie
przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.

§ 12
1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce
zamieszkania

i

obywatelstwo,

której

godność

tę

nada

jednogłośnie

Zarząd

Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie uchwałą podjętą na wniosek Zarządu może utworzyć "Radę
Honorową", w skład której wchodzić będą członkowie honorowi Stowarzyszenia.
3. Rada Honorowa będzie organem doradczym Stowarzyszenia. Organizację Rady
Honorowej
z Zarządem.

określać

będzie regulamin

uchwalony

przez Radę w porozumieniu

§ 13
Członek wspierający i honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym - także na Walnym
Zebraniu.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 14
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zebranie Członków;
b. Zarząd;
c. Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Kadencja Zarządu trwa 1 rok, Komisji Rewizyjnej 1 rok, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są
w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

WALNE ZEBRANIE
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania zwoływane są przez Zarząd. O miejscu, terminie i porządku obrad
Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania
Członków w skuteczny sposób.
3. Jeżeli Walne Zebranie zwołane jest zgodnie z § 16 p. 2 może ono obradować bez
względu na liczbę uczestników.

§ 17
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest raz na rok przez Zarząd.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie

uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a. z własnej inicjatywy,
b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c. na umotywowane żądanie zgłoszone przez co najmniej 25% ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia, jednak nie mniej niż 10 członków.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia
otrzymania żądania od Komisji Rewizyjnej lub uprawnionych członków Stowarzyszenia,
do zwołania Walnego Zebrania Członków uprawniona będzie Komisja Rewizyjna.

§ 18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
b. uchwalenie statutu i jego zmian;
c. zatwierdzanie sprawozdań rocznych: finansowego i merytorycznego;
d. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
f. udzielanie absolutorium Komisji Rewizyjnej i Zarządowi;
g. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 19
Walne Zebranie Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
lub innego członka Zarządu, wybiera Przewodniczącego, który prowadzi obrady Walnego
Zebrania.

ZARZĄD
§ 20
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków, w tym Prezesa Zarządu,
powoływanych przez Walne Zebranie.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu w trakcie trwania kadencji,
Zarząd na mocy uchwały uzupełni liczbę brakujących członków. Kadencja wskazanych
powyżej członków zarządu upłynie wraz z upływem kadencji Zarządu do którego zostali
dokooptowani. Władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia, jednak liczba członków

dokooptowanych nie może przekroczyć połowy składu władz pochodzących z wyboru.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mogą być w każdym czasie przez Walne Zebranie odwołani.

§ 21
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie
Prezesa Zarządu lub co najmniej dwóch Członków Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
wymagane jest działanie Prezesa Zarządu lub co najmniej dwóch Członków Zarządu.

§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
b. ustalanie budżetów i preliminarzy dla poszczególnych przedsięwzięć Stowarzyszenia;
c. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem;
d. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania
członkostwa;
e. powoływanie komisji i zespołów oraz ustalanie ich zadań;
f. ustalanie wysokości składek członkowskich;
g. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
2. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 23
1.

Komisja

Rewizyjna

jest

władzą

Stowarzyszenia

powołaną

do

sprawowania

wewnętrznej kontroli nad jego działalnością, przy czym członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 7 członków powoływanych przez Walne Zebranie.

3.W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania
kadencji, Komisja Rewizyjna na mocy uchwały uzupełni liczbę brakujących członków.
Kadencja wskazanych powyżej członków Komisji Rewizyjnej upłynie wraz z upływem
kadencji Komisji Rewizyjnej do której zostali dokooptowani. Władzom tym przysługuje
prawo uzupełnienia, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć
połowy składu władz pochodzących z wyboru.
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. przeprowadzanie, przynajmniej raz w roku, kontroli merytorycznej i finansowej
działalności Stowarzyszenia;
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi;
d. składanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.

§ 24
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i, w razie potrzeby, inni je członkowie mają prawo
uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE
§ 25
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa
majątkowe. Majątek ten służy wyłącznie realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

§ 26
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie;
b. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
c. dywidendy należne Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych;
d. dochody z majątku Stowarzyszenia;
e. środki pozyskane z odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 27
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 29
Szczegółowe

zasady

gospodarki

finansowej

Stowarzyszenia

ustala,

zgodnie

z obowiązującymi przepisami, Zarząd Stowarzyszenia.

§ 30
Zabrania

się

udzielania

pożyczek

lub

zabezpieczania

zobowiązań

majątkiem

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia,
o których mowa w § 14 niniejszego Statutu lub pracowników Stowarzyszenia 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”.
Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów Stowarzyszenia, o których mowa w § 14 niniejszego Statutu lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich „osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów Stowarzyszenia, o których mowa w § 14 niniejszego Statutu lub pracowników
Stowarzyszenia oraz ich „Osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia.
Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia,
o których mowa w § 14 niniejszego Statutu lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich
„Osoby bliskie”.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 31
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia

przez

Walne

Zebranie

Członków

wymaga

dla

swej

ważności

kwalifikowanej większości - 2/3.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być
przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały
umieszczone na porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Do zawiadomienia
o Walnym Zgromadzeniu Członków należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

§ 32
1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli Walne Zgromadzenie nie
wyznaczy innych likwidatorów.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

