STATUT STOWARZYSZENIA AMNESTY INTERNATIONAL
(tekst ujednolicony na dzień 29 lipca 2013 r.)

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Stowarzyszenie Amnesty International - zwane w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem - jest
organizacją ludzi dobrej woli, działającą z poszanowaniem Konstytucji RP, obowiązującego w Polsce porządku
prawnego oraz powszechnie obowiązujących norm prawa międzynarodowego.
Art. 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
Art. 3
Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z
2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
Art. 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
Art. 5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działając
na zasadach samorządności w strukturach międzynarodowych Amnesty International.
Art. 6
Stowarzyszenie ściśle współpracuje z ruchem międzynarodowym Amnesty International, w tym z
Sekretariatem Międzynarodowym, Radą Międzynarodową oraz Międzynarodowym Komitetem
Wykonawczym Amnesty International.

ROZDZIAŁ II
CELE, ZAKRES I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA.
Art. 7
1. Celem Stowarzyszenia jest urzeczywistnienie wizji świata, w którym każdej osobie przysługują prawa
zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i innych uznanych międzynarodowych normach
dotyczących praw człowieka.

2. Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez podejmowanie badań i działań zmierzających do zapobiegania
ciężkim naruszeniom tych praw i zaniechania tych naruszeń, w tym poprzez działalność kampanijną,
edukacyjną i rzeczniczą prowadzoną za pośrednictwem grup i struktur pośrednich oraz grup szkolnych i
zespołów edukacyjnych. W swych działaniach Stowarzyszenie kieruje się zasadami: solidarności
międzynarodowej, skutecznej pracy na rzecz indywidualnych ofiar naruszeń praw człowieka, globalnego
zasięgu, niepodzielności i powszechności praw człowieka, niedyskryminacji, bezstronności i niezależności
oraz demokracji i wzajemnego poszanowania
3. Każdorazowa zmiana misji i wizji zawartych w Statucie Międzynarodowym Amnesty International
uchwalona przez Radę Międzynarodową Amnesty International zostanie niezwłocznie wprowadzona do
niniejszego Statutu przez Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia.
Art. 8
1.Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w
zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań
wspomagających rozwój demokracji.
2. Stowarzyszenie może prowadzić ? właściwą dla jego celów ? działalność gospodarczą, w rozmiarach
służących realizacji celów Stowarzyszenia w następującym zakresie PKD:
17.23.Z -Produkcja artykułów piśmiennych
18.20.Z -Reprodukcja zapisanych nośników informacji
32.40.Z -Produkcja gier i zabawek
47.19.Z -Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.89.Z -Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
47.91.Z -Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z -Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
56.10.B -Ruchome placówki gastronomiczne
56.29.Z -Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.Z -Przygotowywanie i podawanie napojów
58.11.Z -Wydawanie książek
58.14.Z -Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z -Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z-Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z -Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z -Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z-Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z-Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
72.20.Z -Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z -Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z -Działalność fotograficzna
74.30.Z -Działalność związana z tłumaczeniami
74.90.Z-Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.30.Z-Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B -Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z -Działalność wspomagająca edukację
90.01.Z -Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z -Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z-Artystyczna i literacka działalność twórcza
91.01.A -Działalność bibliotek

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOSTWO, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
Art. 9
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:


a. zwyczajnych,



b. honorowych.

2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, które złożą deklarację z wnioskiem o
przyjęcie, akceptują cele i metody działania oraz Statut Stowarzyszenia i zobowiązują się opłacać składki
ustalone przez Zarząd.
3. Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne wybitnie zasłużone dla ochrony praw
człowieka lub działalności i rozwoju Stowarzyszenia.
4. W sytuacjach wyjątkowych Zarząd w drodze uchwały może zwolnić osobę wnioskującą o członkostwo
zwyczajne w Stowarzyszeniu z konieczności opłacania składki.

Art. 10
1. Każdy pełnoletni członek zwyczajny Stowarzyszenia ma bierne i czynne prawo wyborcze do władz
Stowarzyszenia oraz prawo zgłaszania wniosków w sprawie kierunków i form pracy Stowarzyszenia.
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia będący pracownikami nie mają biernego prawa wyborczego w okresie
dwóch lat od dnia rozwiązania umowy o pracę.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego prawa
wyborczego.
3. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą za zgodą przedstawiciela ustawowego należeć do Stowarzyszenia
bez biernego i czynnego prawa wyborczego oraz bez udziału w głosowaniu podczas Walnego Zgromadzenia.
Art. 11
1. Nabycie członkostwa następuje w drodze uchwały Zarządu.
2. Rejestr członków prowadzi Biuro Stowarzyszenia.
Art. 12
1. Członkostwo zwyczajne wygasa przez:


a. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia przez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi;



b. nieopłacenie składki członkowskiej na dany rok w terminie określonym przez Zarząd;



c. mocą uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków w wypadku:

- nieprzestrzegania zasad i metod działania przyjętych przez Stowarzyszenie lub działania na szkodę
Stowarzyszenia,
- nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Do członkostwa honorowego stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt a oraz c, tiret pierwszy.
Art. 13
1. O zamiarze podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków oraz jej przyczynach Zarząd poinformuje członka
Stowarzyszenia na piśmie na cztery tygodnie przed planowanym posiedzeniem Zarządu, dając możliwość
osobistego lub pisemnego zreferowania sprawy.
2. Członek Stowarzyszenia skreślony z listy członków ma prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w
terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały i osobistego zreferowania sprawy podczas najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
Art. 14
1. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:


a. przestrzeganie Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;



b. opłacenie składek członkowskich.

2. Do członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio art. 9 ust. 4.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:


a. Walne Zgromadzenie,



b. Zarząd,



c. Komisja Rewizyjna.

2. Wybory do władz Stowarzyszenia, o którym mowa w ust.1 pkt. b i c dokonywane są w głosowaniu tajnym
spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka władz następuje także w głosowaniu tajnym.
3. Niedopuszczalne jest jednoczesne kandydowanie do organów, o których mowa w ust. 1 pkt. b i c.
4. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę oddanych głosów.
W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy z powodu równej liczby zdobytych głosów, dodatkowe
głosowanie przeprowadza się jedynie wśród tych kandydatów, którzy zdobyli równą liczbę głosów.
5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz podejmowaniu
uchwał przez władze Stowarzyszenia, uwzględnia się tylko głosy oddane za wyborem (uchwałą) i przeciw
wyborowi (uchwale).
6. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli zapadają zwykłą większością głosów w
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.
7. Kadencja członków wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata i kończy się w dniu wyboru
nowych członków władz Stowarzyszenia. Na powtórną kadencję w tym samym organie można być wybranym
jednokrotnie.

A. WALNE ZGROMADZENIE
Art. 16
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo do osobistego wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Każdy uprawniony do głosowania członek Stowarzyszenia ma jeden głos.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście i eksperci.
5. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
Art. 17
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:


a. uchwalanie ogólnego planu działania i projektu budżetu Stowarzyszenia;



b. uchwalanie zmian w Statucie, w tym w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności
gospodarczej;



c. wybór Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;



d. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;



e. podejmowanie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przed
upływem kadencji oraz w sprawie uzupełniania składu władz;



f. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku;



g. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;



h. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;



i. uchylanie sprzecznych z prawem lub Statutem uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej;



j. zajmowanie stanowiska w istotnych sprawach Stowarzyszenia;



k. uchwalanie Regulaminu Obrad i Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia.

Art. 18
1. Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym zwołuje Zarząd raz w roku.
2. Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym może być zwołane:


a. z ważnych powodów przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały Zarządu w
tej sprawie;



b. gdy zaistnieje warunek z art. 21 ust. 5 Statutu i jeżeli uprzednio nie został podjęta uchwała o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia w trybie zwyczajnym;



c. na wniosek co najmniej 100 członków Stowarzyszenia w terminie dwóch miesięcy od złożenia
wniosku do Zarządu.

3. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym powinien być złożony na piśmie z
podaniem celu i powodów jego zwołania.
4. O czasie i miejscu Walnego Zgromadzenia, Zarząd zawiadamia członków na co najmniej 4 tygodnie przed
planowanym terminem, a w przypadku Walnego Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym na co najmniej 2
tygodnie przed planowanym terminem.

5. O ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w trybie zwyczajnym w ciągu roku lub nie zwoła Walnego
Zgromadzenia w trybie nadzwyczajnym w terminie określonym w ust. 2 niniejszego artykułu, Komisja
Rewizyjna zwołuje Walne Zgromadzenie.
Art. 19
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad
ustalonym w sposób określony w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie w trybie nadzwyczajnym rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane i
może podejmować uchwały jedynie w zakresie określonym w uchwale Zarządu lub wniosku członków
Stowarzyszenia w sprawie jego zwołania.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie
stanowią inaczej.
4. Odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów członków
obecnych na Walnym Zgromadzeniu uprawnionych do głosowania.
5. Zarządzenie głosowania tajnego w sprawach innych niż wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej wymaga wniosku co najmniej 10 członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu uprawnionych do
głosowania.
Art. 20
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia, chyba, że podjęte
zostały w sprawach indywidualnych członków.
2. Szczegółowy tryb obradowania określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.

B. ZARZĄD
Art. 21
1. Zarząd składa się 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Corocznie wybiera się 3 lub 4
nowych członków Zarządu. W przypadku konieczności uzupełniania Zarządu o większą liczbę osób, na dwa
lata kadencji pozostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów podczas głosowania.
Pozostałe osoby zostają wybrane na roczną kadencję.
2. Zarząd składa się z Prezesa Stowarzyszenia, Skarbnika, Sekretarza oraz członków.
3. Prezesa, Skarbnika, Sekretarza na jednoroczną kadencję wybiera Zarząd spośród swojego grona. Ogranicza
się pełnienie funkcji Prezesa, Skarbnika, Sekretarza do czterech następujących po sobie kadencji.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

5. Konieczność uzupełnienia składu Zarządu następuje w sytuacji, gdy w wyniku rezygnacji członków Zarządu
w jego skład wchodzi mniej niż 5 osób. Kadencja członków Zarządu wybranych w tym trybie kończy się w
momencie planowanego wygaśnięcia kadencji członków Zarządu, których miejsce uzupełnili.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:


a. Skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;



b. Wygaśnięcia członkowstwa w Stowarzyszeniu zgodnie z art. 12 Statutu. W przypadku
uwzględnienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 13 ust. 2, członkostwo
w Zarządzie ulega wznowieniu, chyba że do dnia rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie
kadencja członka Zarządu upłynie.

8. Członek Zarządu nie może być zatrudniony przez Stowarzyszenie na podstawie umowy o pracę w okresie
dwóch lat od dnia zakończenia pełnienia funkcji członka Zarządu. W wyjątkowych wypadkach zatrudnienia
członka Zarządu przed upływem powyższego terminu jest możliwe po uzyskaniu akceptacji komisji złożonej z
Przewodniczącego Rady Międzynarodowej, Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego
oraz Sekretarza Generalnego.
Art. 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:


a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;



b. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;



c. podejmowanie czynności prawnych związanych z obrotem finansowym oraz zaciąganie w imieniu
Stowarzyszenia zobowiązań finansowych;



d. uchwalanie bilansu Stowarzyszenia;



e. ubieganie się o środki finansowe oraz przyjmowanie zapisów, darowizn i spadków w imieniu
Stowarzyszenia;



f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;



g. prowadzenie spraw członkowskich: nadawanie członkostwa i wykreślanie z listy członków
Stowarzyszenia;



h. wykonywanie uchwał i programów Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia;



i. uchwalanie wysokości i sposobów opłacania składek członkowskich;



j. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami stosunku pracy, ustalanie ich wynagrodzeń oraz
uchwalanie regulaminu pracy;



k. uchwalanie Regulaminu Funkcjonowania Zarządu i projektu Regulaminu oraz Porządku Obrad
Walnego Zgromadzenia;



l. opracowywanie projektu i uchwalanie planu działania Stowarzyszenia;



m. czuwanie nad uczestniczeniem Stowarzyszenia w międzynarodowym procesie podejmowania
decyzji i konsultacji w ruchu Amnesty International;



n. czuwanie nad wdrażaniem decyzji międzynarodowych organów Amnesty International;



o. opracowywanie projektu i uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;



p. przyjmowanie w formie uchwał regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia, w tym regulaminu
nadawania członkostwa honorowego;



q. decydowanie o kierunkach bieżącej działalności Stowarzyszenia;



r. opiniowanie projektów zmian w Statucie;



s. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
Stowarzyszenie.

2. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaciągnięte zobowiązania.
Art. 23
Szczegółowy tryb pracy Zarządu określa Regulamin Funkcjonowania Zarządu.
Art. 24
1. Dla bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia Zarząd zatrudnia podległego sobie Dyrektora i
zapewnia działanie Biura Stowarzyszenia.
2. Dyrektor działa na podstawie ogólnego pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
3. Dyrektor kieruje Biurem Stowarzyszenia.
Art. 25
Zarząd wybiera delegację Stowarzyszenia na obrady Rady Międzynarodowej Amnesty International.
Art. 26
Posiedzenia Zarządu zwoływane są na zasadach określonych w Regulaminie Funkcjonowania Zarządu. Każdy
członek Zarządu dysponuje jednym głosem; w razie równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa.
Art. 27
1. Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych Stowarzyszenia
upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnione są dwie z poniższych osób działające łącznie:
Skarbnik Stowarzyszenia, Prezes Stowarzyszenia lub osoba posiadająca wyrażone w drodze uchwały
pełnomocnictwo Zarządu.

C. KOMISJA REWIZYJNA
Art. 28
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt bieżącej działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:


a. kontroluje i ocenia działalność statutową, organizacyjną i finansową Stowarzyszenia;



b. przedstawia Zarządowi opinie w razie stwierdzenia uchybień;



c. uchwala Regulamin Funkcjonowania Komisji Rewizyjnej oraz składa Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdanie ze swej działalności;



d. występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;



e. przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię o działalności Stowarzyszenia;



f. wybiera biegłego rewidenta.

3. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Funkcjonowania Komisji Rewizyjnej.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, lecz bez
prawa do głosowania.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Stowarzyszenia w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów.

ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU STOWARZYSZENIA
Art.29
1. Zmiana Statutu może nastąpić w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

2. Tryb nadzwyczajny ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji, o której mowa w art. 7 ust. 3 oraz w przypadku
zmian w prawie polskim, wpływających na bieżącą działalność Stowarzyszenia.
3. Decyzję o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3
głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania
4. Zmiana Statutu wchodzi w życie pierwszego dnia po zarejestrowaniu jej przez władzę rejestracyjną, chyba,
że uchwała o zmianie Statutu stanowi inaczej.
Art. 30
1. Zmiana w trybie zwyczajnym dokonywania jest na wniosek:
a. Zarządu,
b. Komisji Rewizyjnej,
c. co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.
2. Projekt zmiany powinien zostać przedstawiony członkom Stowarzyszenia na co najmniej 2 tygodnie przed
planowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
3. W przypadku wniosku złożonego w trybie ust. 1 pkt b i c, Zarząd zobowiązany jest przedstawić Walnemu
Zgromadzeniu swoją opinię o proponowanej zmianie.
Art. 31
1. Zmiana w trybie nadzwyczajnym dokonywana jest na wniosek Zarządu.
2. Projekt zmiany powinien zostać przedstawiony członkom Stowarzyszenia w uchwale Zarządu, o której
mowa w art. 18 ust. 2 pkt a lub na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem Walnego
Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
Art. 32
Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 33
1. Fundusze Stowarzyszenia tworzą: składki członkowskie, dotacje, zapisy, spadki, darowizny i wpływy ze
zbiórek pieniężnych, a także dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
Art. 34
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku
do swoich członków, w tym członków władz Stowarzyszenia, wolontariuszy lub pracowników oraz osób, z

którymi członkowie, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, wolontariusze lub pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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. Stowarzyszenie nie może przekazywać własnego majątku na rzecz swoich członków, w tym członków
władz Stowarzyszenia, wolontariuszy lub pracowników lub ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, w tym członków władz
Stowarzyszenia, wolontariuszy lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupów towarów lub usług na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, w tym członkowie jego władz, wolontariusze lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ VII
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
Art. 35
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach
przewidzianych przepisami prawa. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu uprawnionych do głosowania.
2. Wniosek o podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zgłosić w drodze pisemnej co najmniej
1/10 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu.
Art. 36
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu
majątku, określa sposób jego likwidacji, powołuje Komisję Likwidacyjną i przedstawia swoją uchwałę władzy
rejestracyjnej.
2. Majątek Stowarzyszenia po jego rozwiązaniu może być przeznaczony jedynie na cele statutowe Amnesty
International.

ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 37
Postanowienia Statutu wchodzą w życie pierwszego dnia po zarejestrowaniu go przez władzę rejestracyjną.

