Statut Centrum Inicjatyw UNESCO

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Centrum Inicjatyw UNESCO, a w dalszej części statutu jest
nazywane Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i świata, a
siedzibą Wrocław.
2. Stowarzyszenie może podejmować współpracę i wspierać inne organizacje o podobnym
profilu, działające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§3
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, opiera swoją pracę na
samorządności, apolityczności i zasadach demokracji, działając na podstawie
obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, organizacji o
takim samym lub podobnym profilu działania. Przynależność do tych organizacji nie może
naruszać zasad i celów działania Stowarzyszenia oraz zobowiązań wynikających z umów
międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
§7
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków, jakkolwiek do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub powierzać
innym podmiotom do wykonania prace zlecone.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§8
Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.
Celem Stowarzyszenia jest:
- prowadzenie działań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności w
zakresie promowania i prowadzenia edukacji globalnej i europejskiej, edukacji dla
demokracji, na rzecz praw człowieka oraz pokoju.
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- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a
także działania wspomagające rozwój demokracji, w szczególności inicjowanie
działań na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i jego wszechstronnego
rozwoju, a także promowanie poszanowania praw człowieka, przeciwdziałanie
dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu we wszystkich obszarach życia
społecznego z jakiegokolwiek powodu.
- działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, w szczególności promowanie idei budowania wspólnoty państw i narodów
w oparciu o wzajemne zrozumienie, wymianę doświadczeń i osiągnięć na płaszczyźnie
politycznej, społeczno - kulturowej, ekonomicznej i organizacyjnej, a także propagowanie idei
integracji europejskiej.
Głównymi środkami realizacji celów są:
- Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów,
konferencji, warsztatów, kampanii i programów edukacyjnych itp., zgodnych z celami
stowarzyszenia.
- Organizowanie współpracy międzynarodowej z instytucjami i organizacjami o podobnych
celach działania.
- Współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi oraz organizacjami pozarządowymi,
działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
- Działalność informacyjno – wydawnicza.
- Działalność gospodarcza w ramach obowiązujących przepisów.
- Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
- Popieranie i rozwijanie inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 członków założycieli,
 członków zwyczajnych,
 członków honorowych,
 członków wspierających.
§10
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która uzyska rekomendację dwóch
członków Stowarzyszenia, zaakceptuje statut Stowarzyszenia, wypełni deklarację
członkowską i opłaci składki.
§11
1. Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu lub minimum 1/3 członków zwyczajnych osobom fizycznym, szczególnie
zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich
3. Członkowie honorowi mają prawo:
- zgłaszać wnioski, opinie i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez
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Stowarzyszenie,
- korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
- uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.
§12
1. Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują
poparcie finansowe lub w inny sposób przyczynią się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający - osoby prawne - działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem
swego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. O przyznaniu i ustaniu członkostwa wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający mogą:
- zgłaszać wnioski, opinie i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
- korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
§13
1. Członkom założycielom przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.
2. Członkowie zwyczajni mają prawo:
- wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
- zgłaszać wnioski, opinie i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
- uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez
Stowarzyszenie,
- korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
- uczestniczyć z głosem stanowiącym w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia.
§14
Członkowie zwyczajni i członkowie założyciele mają obowiązek:
a) brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
c) regularnie opłacać składki członkowskie
d) dbać o dobre imię Stowarzyszenia
Członkowie honorowi i wspierający mają obowiązek:
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz,
b) dbać o dobre imię Stowarzyszenia
§15
1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
b) skreślenia z listy członków za niepłacenie składek - uchwałą Zarządu, po udzieleniu
pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia - uchwałą Zarządu - za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
d) śmierci.
2. Władzą uprawnioną do wykluczania członków jest Zarząd Stowarzyszenia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić
wobec członka obowiązek opłacania składek. Zawieszenie takie podejmowane jest w formie
uchwały i stosowane może być na okres maksymalnie jednego roku.
4. Członkostwo wspierające ustaje w momencie zakończenia udzielania poparcia
finansowego lub przyczyniania się w inny sposób do realizacji celów Stowarzyszenia.
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5. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z członkostwa honorowego,
b) wykluczenia - uchwałą Zarządu - za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
c) śmierci.
§16
1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje - w terminie 30 dni prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie skreślenia jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§18
Kadencja Władz trwa dwa lata kalendarzowe, od 1 stycznia do 31 grudnia następnego roku,
wyjątkowo kadencja władz wybranych w roku 2004 trwa do 31 grudnia 2006 roku, a ich
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na
Zebraniu.
§19
Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie.
§20
Władze Stowarzyszenia mogą dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce
ustępujących w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może
przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
§21
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§22
1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co
najmniej raz na 12 miesięcy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej, albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia w
bezwarunkowym terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad
sprawami, dla których zostało zwołane.
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§23
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych i
uprawnionych do głosowania członków, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią
inaczej.
2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków tych władz.
§24
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Powoływanie i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
3. Wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działania.
4. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia.
5. Nadawanie członkostwa honorowego.
6. Podejmowanie uchwał w zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia.
7. Uchwalanie zmian w Statucie.
8. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu.
9. Przyjmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§25
O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia listownie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej wszystkich członków co najmniej 14 dni przed
terminem rozpoczęcia zebrania. W Walnym Zebraniu biorą udział wszyscy członkowie
Stowarzyszenia.
§26
1. Zarząd składa się z 5 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym minimum 2
kobiet.
2. Na pierwszym posiedzeniu - nie później jednak niż w ciągu 7 dni po zakończeniu
Walnego Zebrania, Zarząd wybiera spośród siebie:
 przewodniczącego,
 wiceprzewodniczącego,
 sekretarza.
§27
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3. Podejmowanie uchwał o skreśleniu członków.
4. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
5. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich w formie Uchwały.
7. Występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o nadanie członkostwa
honorowego.
8. Podejmowanie uchwał, dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.
10. Realizacja uchwalonego przez Walne Zgromadzenie programu Stowarzyszenia oraz
innych uchwał Walnego Zgromadzenia.
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§28
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
§29
1. Zarząd jest zobowiązany do corocznego przedstawiania sprawozdania ze swojej
działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków. Odrzucenie sprawozdania przez
Walne Zgromadzenie skutkuje dymisją Zarządu.
2. W przypadku opisanym w pkt. 1 ustępujący Zarząd jest zobowiązany do zorganizowania
wyborów w terminie wyznaczonym przez Walne Zgromadzenie, nie później jednak niż przed
upływem 30 dni.
3. Szczegółowy tryb podejmowania decyzji określa regulamin Zarządu, przyjmowany przez
Zarząd nie później niż podczas jego drugiego posiedzenia.
§30
1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3
osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. Jej członkowie:
- nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
- nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3
marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
§31
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności
Stowarzyszenia.
§32
1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami, wynikającymi z
kontroli i żądać wyjaśnień.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ponadto:
a) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosku o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
b) Prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich.
§33
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z
głosem doradczym.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.
§35
Przychody Stowarzyszenia pochodzą z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji i subwencji, w tym z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (JST),
c) zapisów i darowizn,
d) majątku Stowarzyszenia,
e) prowadzonej działalności gospodarczej.
§36
1. Do podpisywania w imieniu Stowarzyszenia pism i dokumentów powodujących powstanie
zobowiązań finansowych upoważnieni są dwuosobowo przewodniczący/
wiceprzewodniczący i inny członek zarządu łącznie.
2. Do podpisywania innych pism upoważnieni są jednoosobowo przewodniczący,
wiceprzewodniczący, sekretarz lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd.
§37
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach,
służących realizacji celów statutowych. Zyski z prowadzonej działalności mogą być
wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działań statutowych.
§38
W zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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",
- przekazywania ich majątku na rzecz ich 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,
- 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 z celu statutowego,
- 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

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
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§39
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub
nadzwyczajne Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych
w drugim terminie.
§40
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie wybiera
Likwidatora, który prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznaczony zostanie
majątek Stowarzyszenia.
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