STATUT
Inicjatywy Mieszkańców Warszawy

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.
4.
5.

Inicjatywa Mieszkańców Warszawy, zwana dalej „IMW”, jest stowarzyszeniem w
rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r.
nr 79, poz. 855 ze zm.).
Terenem działania IMW jest obszar miasta stołecznego Warszawy.
Siedzibą IMW jest miasto stołeczne Warszawa.
Nazwa i symbole IMW podlegają ochronie prawnej.
IMW może tworzyć struktury lokalne zwane „kołami dzielnicowymi”. Obszarem
działania struktury lokalnej jest określona dzielnica m.st. Warszawy. Struktura lokalna
jest przypisana tylko do jednej dzielnicy m.st. Warszawy, a na terenie określonej
dzielnicy m.st. Warszawy może działać tylko jedna struktura lokalna IMW.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
6.

Do celów IMW należy:
A. działalność na rzecz społeczności lokalnych
B. promowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację mieszkańców,
włączanie ich do działalności społecznej i publicznej
C. propagowanie samorządności
D. kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich
E. promowanie wartości cywilizacji łacińskiej
F. walka z korupcją i nadmierną biurokracją
G. ochrona praw człowieka
H. działanie na rzecz kultury
I. aktywizacja społeczna w zakresie ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
J. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki
K. promocja idei bezpartyjnego samorządu lokalnego

7.

IMW realizuje swoje cele poprzez:
A. aktywne uczestnictwo w życiu publicznym
B. podejmowanie inicjatyw o charakterze samorządowym
C. organizowanie niedochodowych: spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów, konferencji
oraz innych imprez
D. współpracę z osobami i instytucjami o podobnych celach działania
E. prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej i medialnej

8.

F. uczestnictwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych
IMW może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia może być przeznaczony
wyłącznie na realizację celów statutowych; nie może być dzielony między członków
Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

Członkowie IMW dzielą się na:
A. członków zwyczajnych
B. członków kandydatów
Członkowie założyciele automatycznie nabywają status członków zwyczajnych.
O przyjęciu pozostałych osób w poczet członków IMW decyduje właściwy Zarząd Koła
Dzielnicowego w ciągu 30 dni od złożenia przez kandydata prawidłowo wypełnionej i
podpisanej deklaracji członkowskiej popartej przez wprowadzającego członka
zwyczajnego IMW. W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Koła Dzielnicowego
osoba ubiegająca się o członkostwo w IMW staje się członkiem kandydatem. W
przypadku negatywnej decyzji Zarządu Koła Dzielnicowego osoba ubiegająca się o
członkostwo w IMW ma prawo odwołać się do Zarządu Głównego, który rozpatruje
sprawę w ciągu 30 dni. Jeżeli kandydat należy do partii politycznej lub organizacji o
charakterze politycznym, o czym ma obowiązek poinformować w deklaracji
członkowskiej, to sprawa członkostwa tej osoby rozpatrywana jest nie przez Zarząd Koła
Dzielnicowego, ale przez Zarząd Główny.
Członek IMW, który wstąpił do partii politycznej lub organizacji politycznej, jest
zobowiązany poinformować o tym fakcie Zarządu Główny w ciągu 7 dni od daty
wstąpienia do ww. organizacji.
Po 6-miesięcznym stażu kandydackim Zarząd Koła Dzielnicowego decyduje o przyjęciu
członka kandydata w poczet członków zwyczajnych lub o wykluczeniu członka
kandydata z IMW. W przypadku decyzji o wykluczeniu członek kandydat ma prawo
odwołać się do Sądu Koleżeńskiego, który rozpatruję sprawę w ciągu 30 dni.
W przypadku braku właściwego koła dzielnicowego o przyjęciu zarówno w poczet
członków kandydatów, jak i członków zwyczajnych decyduje Zarząd Główny. Od
decyzji Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Głównej Komisji Rewizyjnej, która
rozpatruje sprawę w ciągu 30 dni.
Wzór deklaracji członkowskiej opracowuje Zarząd Główny IMW.
W szczególnych przypadkach Zarząd Główny IMW ma prawo zwolnić osobę ubiegającą
się o członkostwo z 6-miesięcznego stażu kandydackiego i nadać tej osobie od razu status
członka zwyczajnego.

17. W szczególnych przypadkach Zarząd Główny IMW ma prawo przyjąć osobę ubiegającą
się o członkostwo w poczet członków IMW pomimo braku poparcia przez
wprowadzającego członka zwyczajnego IMW.
18. Członkowie zwyczajni mają prawo:
A. uczestniczyć w działalności IMW;
B. zgłaszać postulaty wobec władz IMW;
C. biernego i czynnego wyboru do władz IMW.
19. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
A. przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów oraz stosować się do uchwał i
decyzji władz IMW;
B. aktywnie uczestniczyć w pracach IMW;
C. regularnie opłacać składki członkowskie;
D. godnie prowadzić działalność społeczną w ramach IMW;
E. godnie i rzetelnie sprawować funkcje pochodzące z wyboru;
F. dbać o dobre imię IMW.
20. Członkowie kandydaci mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z
wyjątkiem prawa biernego i czynnego wyboru do władz IMW.
21. Członkostwo zwyczajne w IMW ustaje w przypadku:
A. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie właściwemu Zarządowi Koła
Dzielnicowego;
B. wykluczenia z IMW na mocy uchwały uprawnionego organu,
C. wykreślenia z rejestru członków;
D. śmierci członka.
22. W razie niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy właściwy Zarząd Koła
Dzielnicowego, a w przypadku jego braku Zarząd Główny, może dokonać wykreślenia z
rejestru członków. Od uchwały Zarządu Koła Dzielnicowego lub Zarządu Głównego
przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od
jej doręczenia. Odwołanie to musi zostać rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia jego
złożenia.
23. Zawieszenie członkostwa następuje:
A. decyzją zainteresowanego członka IMW, o której informuje niezwłocznie na piśmie
Zarząd Koła Dzielnicowego, na okres nie dłuższy niż rok;
B. na mocy uchwały Zarządu Koła Dzielnicowego, a w przypadku jego braku Zarządu Głównego.
24. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich oraz jest zwolniony z
uczestniczenia w pracach IMW. O obowiązku opłacania składek członkowskich przez
zawieszonego członka decyduje Sąd Koleżeński.
25. Rejestr członków koła dzielnicowego prowadzi właściwy Sekretarz Zarządu Koła
Dzielnicowego w oparciu o posiadane deklaracje członkowskie.

26. Rejestr centralny członków prowadzi Sekretarz Generalny w oparciu o potwierdzone
przez Sekretarzy Zarządów Kół Dzielnicowych kopie deklaracji członkowskich
przekazywane Zarządowi Głównemu przez Zarządy Kół Dzielnicowych w terminie 30
dni od przyjęcia uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków.
27. Członek IMW może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i
regulaminów, niestosowanie się do uchwał i decyzji władz IMW, postępowanie w sposób
sprzeczny z celami IMW lub za postawę niegodną członka IMW.
28. Decyzję o nałożeniu kary podejmuje właściwy Zarząd Koła Dzielnicowego, a w
przypadku jego braku - Zarząd Główny. Od decyzji tej członek lub wnioskodawca ma
prawo w ciągu 14 dni odwołać się do Sądu Koleżeńskiego, który ma 30 dni na
rozpatrzenie sprawy.
29. Członek IMW wykluczony jest z głosowania, które dotyczy nałożenia na niego kary.
30. Następujące kary mogą zostać zastosowane wobec członków IMW:
A. upomnienie;
B. nagana;
C. pozbawienie pełnionej funkcji;
D. zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy;
E. wykluczenie z IMW.
31. Prawomocne orzeczenie kary zawieszenia w prawach członkowskich powoduje utratę
członkostwa we władzach IMW.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE CENTRALNE
32. Władzami centralnymi są:
A. Kongres
B. Zarząd Główny
C. Główna Komisja Rewizyjna
D. Sąd Koleżeński

KONGRES
33. Kongres jest najwyższą władzą IMW i organem uchwałodawczym IMW.
34. Kongres jest zwoływany w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
35. Kongres Zwyczajny zwoływany jest przez Zarząd Główny co 2 lata. Kongres zwołuje się
poprzez zawiadomienia wysyłane do wszystkich członków IMW listem, pocztą
elektroniczną lub smsem. Zawiadomienia wysyła się co najmniej na 30 dni przed
terminem Kongresu.

36. Kongres Nadzwyczajny zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej, co najmniej 5 Zarządów Kół Dzielnicowych lub co najmniej 1/4
członków zwyczajnych IMW. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać
KongresNadzwyczajnyna dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ww.
wniosku. KongresNadzwyczajny obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których został
zwołany.
37. Odwołanie członka władz centralnych podczas Kongresu Nadzwyczajnego może być
przedmiotem obrad tylko w przypadku, gdy zostało przewidziane w proponowanym
porządku, o którym poinformowano delegatów wraz z zawiadomieniem o miejscu i
terminie Kongresu.
38. Delegaci na Kongres wybierani są proporcjonalnie do liczby członków przez Walne
Zebrania poszczególnych Kół Dzielnicowych oraz w takiej samej proporcji na zebraniu
członków nienależących do żadnego Koła Dzielnicowego. Kadencja delegata trwa 2 lata.
Proporcje ustala Zarząd Główny.
39. (skreślony)
40. (skreślony)
41. Czynne prawo wyborcze na Kongresie posiadają jedynie delegaci na Kongres.
42. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom IMW, którzy zgłoszą
Zarządowi Głównemu zamiar kandydowania na daną funkcję nie później niż na 7 dni
przez Kongresem. Informację o kandydatach na Kongresie przesyła wszystkim
delegatom Zarząd Główny nie później niż na 5 dni przez Kongresem.
43. Zarząd Główny informuje delegatów o Kongresie Nadzwyczajnym przynajmniej na 7 dni
przed jego datą. Zawiadomienie musi zawierać informację o miejscu, czasie oraz
proponowanym porządku obrad.
44. Kongres:
A. Decyduje o strategii i ogólnych kierunkach działania IMW;
B. Uchwala i zmienia Statut większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
osób uprawnionych do głosowania;
C. Wybiera Prezesa IMW na dwuletnią kadencję bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania;
D. Wybiera na dwuletnią kadencję pozostałych członków Zarządu Głównego zwykłą
większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania;
E. Odwołuje Prezesa IMW na wniosek Zarządu Głównego, 5 Zarządów Kół
Dzielnicowych lub 1/4 członków zwyczajnych IMW bezwzględną większością
głosów pod warunkiem jednoczesnego wyboru następcy określonego we wniosku o
odwołanie, który pełni tę funkcję do końca kadencji odwołanego Prezesa;
F. Odwołuje pozostałych członków Zarządu Głównego na wniosek Zarządu Głównego,
5 Zarządów Kół Dzielnicowych lub 1/4 członków zwyczajnych IMW zwykłą
większością głosów. Uzupełnienie składu Zarządu Głównego następuje na tym

samym Kongresie. Nowo powołani członkowie Zarządu Głównego pełnią swoje
funkcje do końca kadencji odwołanych poprzedników.
G. Wybiera na dwuletnią kadencję członków Głównej Komisji Rewizyjnej zwykłą
większością głosów;
H. Odwołuje członków Głównej Komisji Rewizyjnej na wniosek Zarządu Głównego,
Komisji Rewizyjnej, Głównej Komisji Rewizyjnej, 5 Zarządów Kół Dzielnicowych
lub 1/4 członków zwyczajnych IMW zwykłą większością głosów; uzupełnienie
składu Głównej Komisji Rewizyjnej następuje na tym samym Kongresie. Nowo
powołani członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do końca
kadencji odwołanych poprzedników.
I. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu IMW większością co najmniej 2/3 głosów w
obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania;
J. Zatwierdza program ogólnowarszawski;
K. Decyduje o współpracy z innymi organizacjami;
L. Określa liczbę członków Zarządu Głównego oraz Sądu Koleżeńskiego;
M. Wybiera na dwuletnią kadencję członków Sądu Koleżeńskiego zwykłą większością
głosów;
N. Odwołuje członków Sądu Koleżeńskiego na wniosek Zarządu Głównego, Głównej
Komisji Rewizyjnej, 5 Zarządów Kół Dzielnicowych lub 1/4 członków zwyczajnych
IMW zwykłą większością głosów. Uzupełnienie składu Sądu Koleżeńskiego
następuje na tym samym Kongresie. Nowo powołani członkowie Sądu Koleżeńskiego
pełnią swoje funkcje do końca kadencji odwołanych poprzedników.
45. Kongres podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem przypadków wymienionych w
niniejszym Statucie.
46. Prawo inicjatywy uchwałodawczej przysługuje Zarządowi Głównemu, Zarządowi Koła
Dzielnicowego lub grupie co najmniej 5 członków zwyczajnych IMW z wyjątkiem
przypadków wymienionych w niniejszym Statucie.
46a.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz IMW w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują
pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę pierwotnego składu organu. Powyższego zapisu nie
stosuje się w przypadku odwołania z funkcji przez Kongres.

ZARZĄD GŁÓWNY
47. Zarząd Główny jest organem wykonawczym IMW.
48. W skład Zarządu Głównego wchodzi od 5 do 7 osób. Zarząd na pierwszym posiedzeniu
wybiera ze swego grona Sekretarza Głównego, Skarbnika Głównego oraz dwóch
Wiceprezesów.

49. Zarząd Główny zbiera się z inicjatywy Prezesa przynajmniej raz na kwartał. Prezes
zwołuje posiedzenie Zarządu Głównego również na wniosek dwóch jego członków.
50. W posiedzeniu Zarządu Głównego musi uczestniczyć przynajmniej połowa jego
członków.
51. Zarząd Główny podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jego członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
52. Zarząd Główny może podejmować decyzje za pomocą środków porozumiewania się na
odległość.
53. Zarząd Główny:
A. Kieruje bieżącą działalnością IMW;
B. Realizuje uchwały Kongresu;
C. Nadzoruje Zarządy Kół Dzielnicowych;
D. Reprezentuje IMW na zewnątrz; do reprezentacji uprawnionych jest dwóch członków
Zarządu Głównego łącznie, w tym Prezes IMW lub upoważniony przez niego
Wiceprezes;
E. Proponuje zmiany w Statucie;
F. Określa zakres i przedmiot działalności gospodarczejIMW.
G. Decyduje o starcie w wyborach, uczestnictwie w koalicjach, powołuje
pełnomocników wyborczych oraz zatwierdza listy wyborcze na podstawie
uchwalonego Regulaminu.
54. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub działania na szkodę IMW przez Główną
Komisję Rewizyjną, na jej wniosek Zarząd Główny może rozwiązać Zarząd Koła
Dzielnicowego bezwzględną większością głosów.W przypadku rozwiązania Zarządu
Koła Dzielnicowego, Zarząd Główny powołuje Pełnomocnika pełniącego władzę
wykonawczą na terenie dzielnicy do czasu wyłonienia nowego Zarządu Koła
Dzielnicowego. Pełnomocnik w ciągu 60 dni zwołuje Walne Zebranie, na którym
wybierany jest nowy Zarząd Koła Dzielnicowego.
55. Zarząd Główny sprawuje bezpośrednio władzę w dzielnicach, w których nie ma Koła
Dzielnicowego.
56. Zarząd Główny wyraża zgodę na przekształcenie koła dzielnicowego bez osobowości
prawnej w koło dzielnicowe z osobowością prawną. Zarząd Główny, na podstawie
uchwały Kongresu, może przekształcić koło dzielnicowe z osobowością prawną w koło
dzielnicowe bez osobowości prawnej. Wniosek do KRS w sprawie przyznania
osobowości prawnej lub pozbawienia osobowości prawnej przez koło dzielnicowe składa
Zarząd Główny.
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
57. Główna Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad
działalnością IMW.

58. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy nie mogą łączyć tej funkcji z
członkostwem w Zarządzie Głównym. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Głównej
Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.
59. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na rok w
obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego.
60. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej dwóch członków.
61. Główna Komisja Rewizyjna:
A. Kontroluje działalność IMW pod względem legalności, gospodarności i rzetelności;
B. Na wniosek Zarządu Głównego lub z własnej inicjatywykontroluje Zarządy Kół
Dzielnicowych;
C. Przedstawia wnioski pokontrolne Kongresowi;
D. Zatwierdza sprawozdania finansowe Stowarzyszenia;
E. Ma prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego.

ROZDZIAŁ V

STRUKTURY LOKALNE
62. Struktury lokalne, zwane „kołami dzielnicowymi”, są podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi IMW.
63. Koło Dzielnicowe może posiadać osobowość prawną.
64. Uchwałę o powołaniu Koła Dzielnicowego podejmuje Zarząd Główny na pisemny
wniosek co najmniej 7 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w przypadku koła
dzielnicowego bez osobowości prawnej, lub 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
(członkowie założyciele) w przypadku koła dzielnicowego, które ma posiadać osobowość
prawną.
65. Struktura lokalna powstaje w momencie wyłonienia Zarządu Koła Dzielnicowego.
66. Wybory członków Zarządu Koła Dzielnicowego odbywają się zawsze w obecności
członka Zarządu Głównego.
67. Struktura lokalna otrzymuję nazwę Inicjatywa Mieszkańców <nazwa dzielnicy w
dopełniaczu>.
68. Władzami struktury lokalnej są:
A. Walne Zebranie;
B. Zarząd Koła Dzielnicowego;
C. Komisja Rewizyjna Koła Dzielnicowego.
69. Koła dzielnicowe nie posiadają własnego statutu, kierują się za to Statutem IMW.
70. Koła dzielnicowe IMW nie mogą wchodzić do innych stowarzyszeń.
71. Koła dzielnicowe IMW nie mogą zawierać porozumień z innymi podmiotami o
charakterze politycznym bez zgody Zarządu Głównego.

WALNE ZEBRANIE
72. Walne Zebranie jest najwyższą władzą i organem uchwałodawczym struktury lokalnej.
73. Walne Zebranie odbywa się co najmniej raz na rok i zwoływane jest przez Zarząd Koła
Dzielnicowego na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła Dzielnicowego lub co najmniej 1/3
członków struktury lokalnej.
74. Zarząd Koła Dzielnicowegozawiadamia członków struktury lokalnej oraz Zarząd Główny
o Walnym Zebraniu co najmniej na 7 dni przed jego datą. Zawiadomienie musi zawierać
co najmniej informację o miejscu i terminie Walnego Zebrania.
75. Walne Zebranie:
A. Wybiera Prezesa Koła Dzielnicowego na dwuletnią kadencję bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania;
B. Wybiera na dwuletnią kadencję pozostałych członków Zarządu Koła Dzielnicowego
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do
głosowania;
C. Odwołuje Prezesa Koła Dzielnicowego na wniosek Zarządu Koła Dzielnicowego lub
1/3 członków zwyczajnych koła dzielnicowego bezwzględną większością głosów pod
warunkiem jednoczesnego wyboru następcy określonego we wniosku o odwołanie,
który pełni tę funkcję do końca kadencji odwołanego Prezesa Koła Dzielnicowego;
D. Odwołuje pozostałych członków Zarządu Koła Dzielnicowego na wniosek Zarządu
Koła Dzielnicowego lub 1/3 członków zwyczajnych koła dzielnicowego zwykłą
większością głosów. Uzupełnienie składu Zarządu Koła Dzielnicowego następuje na
tym samym Walnym Zebraniu. Nowo powołani członkowie Zarządu Koła
Dzielnicowego pełnią swoje funkcje do końca kadencji odwołanych poprzedników.
E. Zatwierdza program lokalny przedstawiony przez Zarząd Koła Dzielnicowego;
F. Podejmuje uchwałę o rozwiązaniu koła dzielnicowego większością co najmniej 2/3
głosów w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania;
G. Ustala liczbę członków Zarządu Koła Dzielnicowego;
H. Wybiera na dwuletnią kadencję Przewodniczącego i pozostałych członków Komisji
Rewizyjnej Koła Dzielnicowego zwykłą większością głosów;
I. Odwołuje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Koła Dzielnicowego na wniosek
Zarządu Koła Dzielnicowego, Komisji Rewizyjnej Koła Dzielnicowego lub 1/3
członków zwyczajnych koła dzielnicowego zwykłą większością głosów pod
warunkiem jednoczesnego wyboru następcy określonego we wniosku o odwołanie,
który pełni tę funkcję do końca kadencji odwołanego Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Koła Dzielnicowego;
J. Odwołuje pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Koła Dzielnicowego na
wniosek Zarządu Koła Dzielnicowego, Komisji Rewizyjnej Koła Dzielnicowego lub

1/3 członków zwyczajnych koła dzielnicowego zwykłą większością głosów;
uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje na tym samym Walnym Zebraniu.
Nowo powołani członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do końca
kadencji odwołanych poprzedników;
K. Występuje do Zarządu Głównego z wnioskiem o przekształcenie koła dzielnicowego
nieposiadającego osobowości prawnej w koło dzielnicowe z osobowością prawną na
zasadach określonych w ust. 92;
L. Występuje do Zarządu Głównego z wnioskiem o przekształcenie koła dzielnicowego
posiadającego osobowość prawną w koło dzielnicowe nieposiadające osobowości
prawnej;
M. Zatwierdza program dzielnicowy.
76. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem przypadków
wymienionych w niniejszym Statucie.
76a.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz struktury lokalnej w
trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji
dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie
można powołać nie więcej niż połowę pierwotnego składu organu. Powyższego zapisu
nie stosuje się w przypadku odwołania z funkcji przez Walne Zebranie.

ZARZĄD KOŁA DZIELNICOWEGO
77. Zarząd Koła Dzielnicowego jest organem wykonawczym struktury lokalnej.
78. W skład Zarządu Koła Dzielnicowego wchodzi od 3 do 7 osób.Zarząd Koła
Dzielnicowego na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Sekretarza oraz
Skarbnika. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu Koła Dzielnicowego jest większa
niż 3 może on wybrać ze swojego grona także jednego lub dwóch Wiceprezesów.
79. Do składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu koła dzielnicowego wymagany jest
udział przynajmniej dwóch członków Zarządu Koła Dzielnicowego, w tym Prezesa Koła
Dzielnicowego lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa, jeżeli został wybrany.
80. Zarząd Koła Dzielnicowego zbiera się z inicjatywy Prezesa Koła Dzielnicowego
przynajmniej raz na kwartał. Prezes zwołuje posiedzenie Zarządu Koła Dzielnicowego
również na wniosek dwóch jego członków.
81. W posiedzeniu Zarządu Koła Dzielnicowego musi uczestniczyć przynajmniej połowa
jego członków.
82. Zarząd Koła Dzielnicowego podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa.
83. Zarząd Koła Dzielnicowego może podejmować decyzje za pomocą środków
porozumiewania się na odległość.
84. Zarząd Koła Dzielnicowego:
A. Kieruje bieżącą działalnością koła dzielnicowego;

Inicjuje przedsięwzięcia o charakterze lokalnym;
Realizuje uchwały Kongresu, Walnego Zebrania i Zarządu Głównego;
Jest łącznikiem między członkami struktury lokalnej a władzami centralnymi;
Tworzy program lokalny zatwierdzany przez Walne Zebranie;
Odpowiada za finanse i majątekkoła dzielnicowego;
Reprezentuje koło dzielnicowe na zewnątrz; do reprezentacji uprawnionych jest
dwóch członków Zarządu Koła Dzielnicowego łącznie, w tym Prezes Koła
Dzielnicowego lub upoważniony przez niego Wiceprezes, jeżeli został wybrany;
H. Określa zakres i przedmiot działalności gospodarczej IMW na terenie
swojegodziałania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Główny.
I. Przekazuje Zarządowi Głównemu co kwartał informację o składkach zebranych od
członków koła dzielnicowego oraz działalności statutowej koła.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

KOMISJA REWIZYJNA KOŁA DZIELNICOWEGO
85. Komisja Rewizyjna Koła Dzielnicowego jest organem powołanym do sprawowania
kontroli nad działalnością struktury lokalnej.
86. Komisja Rewizyjna Koła Dzielnicowego składa się z 3 członków, którzy nie mogą łączyć
tej funkcji z członkostwem w Zarządzie Koła Dzielnicowego ani w Zarządzie Głównym.
87. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła Dzielnicowego odbywają się co najmniej raz na
rok w obecności przynajmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego.
88. Komisja Rewizyjna Koła Dzielnicowego podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów w obecności co najmniej dwóch członków.
89. Komisja Rewizyjna Koła Dzielnicowego:
A. Kontroluje działalność struktury lokalnej pod względem legalności, gospodarności i
rzetelności;
B. Przedstawia wnioski pokontrolne Walnemu Zebraniu;
C. Ma prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Koła
Dzielnicowego;
D. Zatwierdza sprawozdanie finansowe koła dzielnicowego posiadającego osobowość
prawną.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
90. Członkowie IMW w dzielnicy, na terenie której nie istnieje koło dzielnicowe IMW
podlegają bezpośrednio Zarządowi Głównemu.
91. Działalność kół dzielnicowych nie może stać w sprzeczności ze Statutem, strategią,
kierunkami działań oraz uchwałami władz centralnych IMW.

92. Koło dzielnicowe nieposiadające osobowości prawnej może wystąpić do Zarządu
Głównego o wyrażenie zgody na przekształcenie w koło dzielnicowe posiadające
osobowość prawną. Koło dzielnice posiadające osobowość prawną może wystąpić do
Zarządu Głównego o wyrażenie zgody na przekształcenie w koło dzielnicowe
nieposiadające osobowości prawnej. Wnioski, o których mowa w powyżej, składa Zarząd
Koła Dzielnicowego na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie, którą należy
dołączyć do wniosku.

ROZDZIAŁ VI

FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
93. Majątek IMW stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe i
niemajątkowe.
94. Majątek IMW pochodzi z:
A. Składek członkowskich;
B. Dochodów z majątku;
C. Dochodów z działalności gospodarczej;
D. Darowizn, dotacji, subwencji, grantów, świadczeń, spadków i zapisów;
E. Ofiarności publicznej.
95. Działalnością majątkową i finansową IMW kieruje Zarząd Główny, za wyjątkiem
działalności określonej w ust. 96.
96. Koła dzielnicowe posiadające osobowość prawną samodzielnie prowadzą działalność
finansową i majątkową. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu koła
dzielnicowego wymagane jest działanie przynajmniej dwóch członków Zarządu Koła
Dzielnicowego, w tym Prezesa lub upoważnionego przez niego Wiceprezesa. Zarząd
Główny nie ponosi odpowiedzialności za zaciągnięte przez nie zobowiązania.
97. Na zaciągnięcie zobowiązania przez koło dzielnicowe powyżej kwoty 5000 zł, jak
również na zbycie, nabycie, obciążenie nieruchomości wymagana jest zgoda Zarządu
Głównego.
98. Zarząd Główny ustala wysokość oraz tryb pobierania składek członkowskich.
99. Zarząd Koła Dzielnicowego może ustalić wysokość oraz tryb pobierania dodatkowych
składek członkowskich obowiązujących członków koła dzielnicowego.
100. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i
finansowych upoważnieni są Prezes IMW i Skarbnik Główny łącznie.

ROZDZIAŁ VII

SĄD KOLEŻEŃSKI
101. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzi od 3 do 7 osób. Na pierwszym zebraniu Sąd
Koleżeński wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz Sekretarza.
102. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji we władzach centralnych
Stowarzyszenia, ani też we władzach którejkolwiek struktury lokalnej.
102a.Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
a. rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od decyzji Zarządu Głównego oraz
Zarządów Kół Dzielnicowych dotyczących nałożenia kary na członka lub
wykreślenia z rejestru członków,
b. rozpatrywania sporów między członkami Stowarzyszenia dotyczących jego
działalności,
c. orzekania w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych regulaminów i decyzji
władz Stowarzyszenia.
103. Sąd Koleżeński orzeka w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
104. Szczegółowe zasady funkcjonowania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin uchwalany
przez Zarząd Główny.
105. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do
Kongresu IMW w terminie 14 dni od jej doręczenia.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA
STOWARZYSZENIA
106. Z wnioskiem o zmianę Statutu lub o rozwiązanie IMW może wystąpić:
A. Kongres;
B. Zarząd Główny;
C. Grupa 1/4 członków zwyczajnych IMW;
D. Główna Komisja Rewizyjna.
107. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu IMW Kongres powołuje komisję likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi. Kongres może
wskazać organizację lub instytucję, na rzecz której przejdzie majątek IMW po
przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.

