Statut
Stowarzyszenia „Warto być przyzwoitym”

§1
Postanowienia ogólne
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Warto być przyzwoitym” (w dalszych
postanowieniach Statutu zwane: Stowarzyszeniem).
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy Prawo o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia
1989 roku (Dz. U. Nr 20. poz. 104 z późniejszymi zmianami).
3. Stowarzyszenie jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
5. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą: „WB-P”.
6. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
7. Siedzibą Stowarzyszenia jest Gdańsk.
8. Stowarzyszenie może posiadać własną pieczęć oraz logo. Wzór pieczęci i logo ustala
Zarząd.
9. Stowarzyszenie może powoływać oddziały. Oddziały mogą nabywać osobowość
prawną.
10. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających
z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
§2
Cele i sposoby działania
11. Celami stowarzyszenia są:
1. Prowadzenie i wspieranie działalności kulturalnej, naukowej, informacyjnej i
edukacyjnej związanej z Profesorem Władysławem Bartoszewskim;
2. Opieka i upowszechnianie dziedzictwa Profesora Władysława Bartoszewskiego;
3. Współpraca krajowa i zagraniczna;
4. Upamiętnienie osoby Profesora Władysława Bartoszewskiego poprzez wzniesienie
pomnika w mieście Sopot;
5. Ustanawienie nagród i wyróżnień związanych z osobą Profesora Władysława
Bartoszewskiego;
6. Rozpowszechnianie postaw otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej
identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej lub kulturowej;
7. Działania na rzecz promocji postaw zmierzających do pojednania pomiędzy
narodami.
12. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Organizowanie wystaw, odczytów, spotkań, konferencji oraz innych wydarzeń
kulturalnych
związanych
z
upamiętnieniem
Profesora
Władysława
Bartoszewskiego;
2. Współpracę z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi,

prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji
celów statutowych;
3. Inspirowanie prac naukowych i publicystycznych;
4. Gromadzenie materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych;
5. Wspomaganie i koordynację poczynań oraz doradztwo wobec osób, grup,
ośrodków, instytucji i organizacji działających na rzecz celów zbieżnych z celami
Stowarzyszenia w kraju i za granicą.
13. Podstawą działania Stowarzyszenia jest społeczna praca członków. Stowarzyszenie
może zlecać wykonywanie niektórych prac innym osobom.
§3
Członkostwo
14. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, prawne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem
wspierającym Stowarzyszenia.
15. Stowarzyszenie posiada członków:
1. Zwyczajnych;
2. Wspierających;
3. Honorowych.
16. Członkami Stowarzyszenia są wszyscy jego członkowie założyciele.
17. Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub
cudzoziemiec posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw
publicznych i akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.
18. Kandydat na członka Stowarzyszenia składa pisemny wniosek o przyjęcie w poczet
członków Stowarzyszenia z pisemną rekomendacją 2 członków Stowarzyszenia.
19. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w
jednomyślnej Uchwale.
20. Nowy członek ma obowiązek opłacenia pełnej miesięcznej składki w terminie 3
miesięcy od daty przyjęcia do Stowarzyszenia.
21. O pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu decyduje Zarząd jednomyślną uchwałą.
22. Podstawą do podjęcia przez Zarząd uchwały o utracie członkostwa w Stowarzyszeniu
może być:
1. Nieprzestrzeganie postanowień Statutu;
2. Podjęcie działania sprzecznego z dobrem lub celami Stowarzyszenia;
3. Brak udziału w działalności Stowarzyszenia (dotyczy członków zwyczajnych);
4. Nieopłacenie składek za okres 3 (trzech) miesięcy pomimo otrzymania
dodatkowego miesięcznego terminu udzielonego w wezwaniu do uiszczenia
zaległości.
23. Każdy członek może zrezygnować z członkostwa w Stowarzyszeniu poprzez złożenie
Zarządowi pisemnego oświadczenia.
24. Do praw członków zwyczajnych należy:
1. Uczestniczenie w wyborach do organów Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo
wyborcze);
2. Udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym;
3. Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz
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Stowarzyszenia, w tym również prawo zaskarżania do Walnego Zebrania Członków
uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków i wykluczeniu ze
Stowarzyszenia innego z jego członków. W tym celu musi uzyskać poparcie co
najmniej czterech innych członków Stowarzyszenia;
4. Aktywny udział w życiu Stowarzyszenia (prawo uczestniczenia w zebraniach,
konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez Stowarzyszenie);
5. Korzystanie z wszelkiej pomocy ze strony Stowarzyszenia w ramach realizacji jego
celów statutowych;
6. Dostępu do gromadzonych przez Stowarzyszenie materiałów.
25. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
2. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w
Stowarzyszeniu;
3. Informowania Zarządu o podejmowanych w swoim imieniu inicjatywach
realizującym cele Stowarzyszenia;
4. W miarę swoich możliwości wspierania podejmowanych przez Zarząd i innych
członków inicjatyw i działań zgodne z celami niniejszego statutu.
26. Status członka wspierającego nadaje Zarząd na podstawie deklaracji wnioskodawcy w
formie dokumentowej.
27. Członkiem wspierającym może być jedynie osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie posiadająca osobowości prawnej.
28. Członek wspierający posiada prawa określone w ustępie 24 pkt. 4-6.
29. Członek wspierający jest obowiązany do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń
oraz przestrzegania Statutu, regulaminów uchwał władz Stowarzyszenia.
30. Członek honorowy posiada prawa określone w ustępie 24 pkt. 4-6.
31. Członek honorowy i członek wspierający (reprezentowany w przypadku osoby prawnej
lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przez swego
przedstawiciela) mogą uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania z głosem doradczym
oraz dostępem do materiałów gromadzonych przez Stowarzyszenie.
32. Członek honorowy i członek wspierający nie mają obowiązku płacenia składek
członkowskich.
33. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej Zarządowi
w formie dokumentowej;
2. Śmierci członka;
3. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub rozwiązania jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej;
4. Skreślenia z listy członków z powodów, o których mowa w ust. 22 pkt. 1-4;
5. Wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego,
orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych;
6. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu, w przypadku
stwierdzenia naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień,
uchwał i regulaminów;
7. Pozbawienie członkostwa honorowego lub statusu członka wspierającego, w
wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, które członkostwo nadała.
34. W przypadkach określonych w ustępie 33 pkt. 4-7 właściwym do pozbawienia
członkostwa jest Zarząd, który jest również zobowiązany do zawiadomienia członka o
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skreśleniu lub wykluczeniu, podając jego przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia
odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały.

§4
Władze stowarzyszenia
35. Władzami stowarzyszenia są :
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna.
36. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas
Walnego Zebrania Członków w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały
Walnego Zgromadzenia Członków.
37. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych
członków, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie
tajne.
38. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo
dokooptowania do swego składu nowych członków poprzez uchwałę, z tym że liczba
osób dokooptowanych nie może przekroczyć połowy ogólnej liczby osób pochodzących
z wyboru.
Walne Zebranie Członków
39. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
40. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd.
41. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez ogłoszenie zamieszczone na oficjalnej
stronie internetowej Stowarzyszenia oraz na życzenie członka poprzez zawiadomienie
przesłane za pomocą poczty elektronicznej, co najmniej na 14 (czternaście) dni przed
terminem zwołania Walnego Zebrania Członków.
42. Nie otrzymanie przez Członka zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej o
terminie Walnego Zebrania Członków nie stanowi podstawy do uznania zebrania za
nieważne.
43. Walne Zebranie Członków rozpatruje sprawy uwzględnione w porządku obrad.
44. Zarząd ma prawo do umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad nie później
niż do otwarcia Walnego Zebrania Członków.
45. Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
46. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania
Członków wybierany każdorazowo spośród obecnych na zebraniu członków
Stowarzyszenia. Wybierany jest również Protokolant Zebrania.
47. Z Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz Protokolant Zebrania.
48. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
Uchwały dotyczące zmiany Statutu, nadania i pozbawienia godności członka

honorowego oraz rozwiązania Stowarzyszenia wymagają większości 2/3 głosów
członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
49. Udział w Walnym Zebraniu Członków biorą członkowie zwyczajni z głosem
stanowiącym, zaś członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym.
50. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne (zwoływane przynajmniej raz w roku) i
nadzwyczajne.
51. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest z inicjatywy:
1. Zarządu;
2. Komisji Rewizyjnej;
3. Na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
52. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w terminie do trzech
miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obraduje oraz podejmuje
uchwały wyłącznie w sprawach, dla których zostało zwołane.
53. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
3. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
5. Uchwalanie zmian w Statucie;
6. Rozpatrywanie wniosków władz Stowarzyszenia oraz wniosków i odwołań
poszczególnych członków;
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich;
8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji jego majątku;
9. Podejmowanie uchwały w sprawie ewentualnego wynagrodzenia i jego wysokości dla
członków Zarządu.
54. Jeśli na Walnym Zebraniu Członków nie ma wymaganego kworum, zwołuje się Zebranie
w drugim terminie, nie później niż w ciągu miesiąca.
Zarząd
55. Zarząd składa się z 4 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wyłania
Prezesa oraz 3 Wiceprezesów.
56. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
57. Zarząd powołuje się na wspólną kadencję.
58. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zebrania
Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy.
59. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
60. W przypadku złożenia przez członka Zarządu rezygnacji, jego mandat oraz obowiązek
sprawowania funkcji wygasają z dniem złożenia takiego oświadczenia.
61. Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu;
2. Opracowywanie programu działalności Stowarzyszenia;
3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
4. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
5. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;

7. Składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia;
8. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji
krajowych i zagranicznych;
9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zebrania
Członków;
10. Planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
11. Powoływanie komisji, zespołów i innych ciał oraz określanie ich zadań;
12. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia;
13. Powoływanie oddziałów Stowarzyszenia;
14. Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz
Stowarzyszenia;
15. Nadawanie i pozbawianie statusu członka honorowego oraz członka wspierającego.
62. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes (lub z jego upoważnienia Wiceprezes) w miarę
potrzeby, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
63. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes, a w przypadku jego nieobecności najstarszy
Wiceprezes.
64. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy
członków Zarządu, o ile statut nie stanowi inaczej. W razie równej ilości głosów
decyduje głos przewodniczącego obrad.
65. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym: członek Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszone osoby.
66. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia oraz składania
oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnieni są 2 członkowie Zarządu
działający łącznie.
67. Stowarzyszenie może być również reprezentowane przez pełnomocników
powoływanych przez Zarząd Stowarzyszenia.
68. W umowach z członkami Zarządu Stowarzyszenia, Stowarzyszenie reprezentuje
pełnomocnik powołany przez Walne Zebranie Członków.
69. Zarząd Stowarzyszenia przedstawia Komisji Rewizyjnej, w terminie do 31 maja każdego
roku, a następnie Walnemu Zebraniu Członków coroczne sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia oraz sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
70. Zarząd zobowiązany jest na żądanie Komisji Rewizyjnej udzielać wszelkich informacji
oraz przedstawiać niezbędne dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia lub
Zarządu.
71. Zarząd Stowarzyszenia może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób
funkcjonowania Zarządu.
Komisja Rewizyjna
72. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
73. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie
Przewodniczącego.
74. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na wspólną kadencję.
75. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego
Zebrania Członków zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok
obrotowy.
76. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków

Stowarzyszenia.
77. W przypadku złożenia przez członka Komisji Rewizyjnej rezygnacji, jego mandat oraz
obowiązek sprawowania funkcji wygasają z dniem złożenia takiego oświadczenia woli.
78. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia ze
szczególnym uwzględnieniem:
a) Gospodarki finansowej;
b) Realizacji uchwał Walnego Zebrania Członków;
c) Zgodności uchwał i decyzji Zarządu z przepisami prawa i statutem
Stowarzyszenia oraz składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla
Zarządu.
2. Przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzanych kontroli oraz żądanie
wyjaśnień.
3. Składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia.
4. Wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
79. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku
równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
80. Komisja Rewizyjna nie posiada uprawnień do wydawania Zarządowi wiążących
poleceń dotyczących prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
81. Komisja Rewizyjna może uchwalić regulamin określający organizację oraz sposób jej
funkcjonowania.

§5
Majątek Stowarzyszenia
82. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
83. Majątek Stowarzyszenia jest przeznaczony na finansowanie jego działalności
statutowej.
84. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą w szczególności ze składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji oraz zbiórek
publicznych.
85. Dochody Stowarzyszenia przeznaczone są na realizację celów statutowych i nie mogą
być przeznaczone do podziału między jego członków.
86. Zabrania się:
1. udzielania pożyczek;
2. zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osobom 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 zwane dalej „osobami bliskimi”;
3. przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, 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;

4. 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 ze statutowego celu
Stowarzyszenia;
5. 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.

§6
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
87. Uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
88. Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie
Członków na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
89. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie
Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie
majątku organizacji o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.
90. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20. poz. 104 z późniejszymi
zmianami).

