STATUT
Inicjatywy Mieszkańców „Warszawa Społeczna”
przyjęty w dniu 21 maja 2012 roku
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: INICJATYWA MIESZKAŃCÓW „WARSZAWA SPOŁECZNA”, zwane dalej w skrócie „WS”.
2. Stowarzyszenie posługuje się skróconymi nazwami: WARSZAWA SPOŁECZNA oraz WS.
Art. 2
WS jest niezależnym i samodzielnym stowarzyszenie działającym w obronie praw i na rzecz interesu
mieszkańców, w szczególności mieszkańców Warszawy.
Art. 3
1. Terenem działania WS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej w skrócie „RP”. Dla właściwego
realizowania swych celów WS może prowadzić działalność poza granicami RP.
2. Siedzibą WS jest miasto Warszawa.
Art. 4
WS może być członkiem związków, porozumień, stowarzyszeń i organizacji krajowych, zagranicznych oraz
międzynarodowych, posiadających podobne cele i charakter działania.
Art. 5
Nazwa stowarzyszenia INICJATYWA MIESZKAŃCÓW „WARSZAWA SPOŁECZNA”, skróty nazwy –
WARSZAWA SPOŁECZNA, WS - i jego symbole podlegają ochronie prawnej.
Art. 6
WS działa na podstawie:
1) prawa obowiązującego na terytorium RP,
2) Statutu WS,
3) Deklaracji Programowej stanowiącej załącznik do Statutu,
4) Uchwał władz WS.
Art. 7
Szczegółowe przepisy wewnątrz-organizacyjne zawarte są w regulaminach WS.
ROZDZIAŁ II
Cele stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.

Art. 8
Celem WS jest realizacja postulatów wyrażonych w Deklaracji Programowej stanowiącej załącznik do
Statutu i tym samym współtworzenie polityk miejskich: edukacyjnej, społecznej, mieszkaniowej,
opiekuńczej, propracowniczej, gospodarczej i gospodarowania mieniem miejskim, infrastrukturalnej i
komunikacyjnej, planowania przestrzennego i przestrzeni publicznej, ochrony środowiska, kulturalnej; a także
podejmowanie działań na rzecz demokracji uczestniczącej i budżetu partycypacyjnego.
Art. 9
WS realizuje swoje cele poprzez:
1) aktywny udział w życiu publicznym oraz współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego
oraz organami państwowymi, organizacjami społecznymi i politycznymi, realizującymi zbliżone cele;
2) organizowanie spotkań, dyskusji, szkoleń, warsztatów, seminariów oraz konferencji;
3) wspieranie aktywności społeczno-politycznej mieszkańców;
4) organizowanie demonstracji, sporządzanie petycji, zbieranie podpisów, współpracę z mediami, w
szczególności poprzez nagłaśnianie przypadków łamania praw mieszkańców, a także zwracanie się o pomoc do
odpowiednich organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
5) podejmowanie interwencji w przypadkach konfliktów pomiędzy mieszkańcami a jednostkami samorządu
terytorialnego lub organami państwa oraz pracownikami a pracodawcami;
6) wspieranie samoorganizacji mieszkańców i pracowników;
7) organizowanie prezentacji, wystaw, konkursów, festiwali, koncertów oraz innych wydarzeń kulturalnych;
8) reprezentowanie mieszkańców wobec władz i administracji rządowej i samorządowej, a także organizacji
krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
9) organizowanie akcji protestacyjnych w przypadkach naruszania praw lub interesów mieszkańców,
10) udzielanie pomocy prawnej,
12) wspieranie działalności naukowej i kulturalnej;
13) organizowanie form samopomocy;
14) prowadzenie działalności medialnej, publicystycznej i wydawniczej;
15) udzielanie pomocy materialnej członkiniom i członkom WS;
16) zakładanie i prowadzenie ośrodków o charakterze szkoleniowo-wypoczynkowym;
17) organizowanie obozów, imprez turystycznych i sportowych, akcji adaptacyjnych oraz innych form
wypoczynku, aktywności fizycznej i rekreacji;
18) realizowanie projektów wymiany międzynarodowej;

19) współpracę i uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o takich samych lub
zbliżonych celach;
20) powoływanie agend dla realizacji zadań statutowych.
ROZDZIAŁ III
Członkowie.
Art. 10
Członkowie WS dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych,
Art. 11
1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne.
2. Członkami wspierającymi mogą być osoby osoby fizyczne lub prawne zainteresowane działalnością WS,
deklarujące wsparcie finansowe, materialne lub merytoryczne na rzecz WS.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, zasłużone w działalności społecznej.
Art. 12
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd. Decyzja odmowna Zarządu wymaga
pisemnego uzasadnienia i jest doręczona wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu, niezwłocznie po jej podjęciu i
uzasadnieniu.
2. Godność członka honorowego nadaje Kongres z własnej inicjatywy lub na wniosek 10 członków WS.
Art. 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) udziału w obradach Kongresu z głosem stanowiącym,
2) udziału w obradach Zgromadzenia z głosem stanowiącym,
3) czynnego i biernego prawa wyborczego do Zarządu,
4) zgłaszania postulatów i wniosków do władz WS,
5) korzystania ze wszystkich urządzeń i materiałów WS oraz uczestnictwa we wszystkich formach
działalności WS,
6) uzyskiwania od WS pomocy i opieki koleżeńskiej.
Art. 14
Członkowie wspierający mają prawo do:

1) udziału w obradach Kongresu z głosem doradczym,
2) udziału w obradach Zgromadzenia z głosem doradczym,
3) zgłaszania postulatów i wniosków do władz WS,
4) uzyskiwania od WS pomocy i opieki koleżeńskiej,
5) noszenia odznaki Stowarzyszenia i posiadania jego legitymacji.
Art. 15
Członkowie honorowi mają prawo do:
1) udziału w obradach Kongresu z głosem doradczym,
2) zgłaszania postulatów do władz WS,
3) uzyskiwania od WS pomocy i opieki koleżeńskiej.
Art. 16
1. Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, Deklaracji Programowej, regulaminów i uchwał władz WS,
2) branie udziału w realizacji celów statutowych WS,
3) dbanie o dobrej imię WS,
4) regularne opłacanie składek członkowskich.
2. Do obowiązków członków honorowych należy przestrzeganie postanowień Statutu, Deklaracji
Programowej, regulaminów i uchwał władz WS oraz dbanie o dobre imię WS.
Art. 17
Członkostwo ustaje przez:
1) śmierć,
2) niespełnianie kryteriów członkostwa określonych w art. 11 Statutu,
3) zgłoszenie Zarządowi wystąpienia na piśmie,
4) skreślenie uchwałą Zarządu wskutek zalegania z płaceniem składek członkowskich przez okres 6 miesięcy i
nieuregulowania zaległości w wyznaczonym terminie, pomimo pisemnego wezwania przez Zarząd, chyba
że zaległość usprawiedliwiona była szczególnymi okolicznościami. Po uregulowaniu zaległości osoba
skreślona uchwałą Zarządu zostaje przywrócona w prawach członka,
5) pozbawienie uchwałą Kongresu WS godności członka honorowego,
6) usunięcie członka przez Zarząd, które przegłosowuje stosunkiem 2/3 głosów.
ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna.

Postanowienia ogólne.
Art. 18
Władzami WS są:
1) Kongres,
2) Zgromadzenie,
3) Zarząd,
4) Komisja Rewizyjna,
Art. 19
1. Kadencja władz WS trwa 2 lata.
2. Wszystkie władze WS podejmują uchwały w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób
uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby członkiń i członków uprawnionych do
głosowania w trakcie obrad Kongresu i Zgromadzenia, następne ich zebranie odbywa się nie wcześniej niż pół
godziny po wyznaczonej pierwotnie godzinie, na którą zwołano posiedzenie.
3. Ponowne zebranie Kongresu jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
4. Ponowne zebranie Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/5 ogólnej liczby
osób uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały wszystkich władz WS podejmowane są zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia Statutu
wymagają większości kwalifikowanej.
6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej, albo
głosowania tajnego zażąda ktokolwiek z uprawnionych do głosowania.
Art. 20
1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej WS dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatów. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie mandatów, można
odstąpić od tajności wyborów.
2. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, stanowiącą więcej niż połowę
ważnie oddanych głosów. Jeżeli w pierwszej turze wyborów nie zostaną obsadzone wszystkie mandaty,
przeprowadza się drugą turę wyborów, w której biorą udział kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę
głosów, w liczbie nie większej niż dwukrotna liczba mandatów pozostałych do obsadzenia. Wybrani zostają ci
kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów, o kolejności
rozstrzyga liczba głosów oddanych na daną osobę z pierwszego głosowania.
3. Wygaśnięcie mandatu członkini lub członka władz następuje:
1) po upływie kadencji,
2) wskutek złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z funkcji członkini lub członka danego organu,
3) na skutek wykluczenia z danego organu,
4) w wyniku ustania członkostwa w WS.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członkini lub członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a także
wykluczenia, Zgromadzenie dokonuje uzupełnienia składu tych organów spośród nieograniczonej liczby kandydatek i
kandydatów.
6. Kadencja wybranych w trybie określonym w art. 20 ust. 5 członkiń i członków władz WS upływa wraz z kadencją
pozostałych członkiń i członków tych władz.
8. Członkinie i członkowie władz WS wybrane/i w trybie określonym w art. 20 ust. 5 nie mogą stanowić więcej niż 1/2
składu pochodzącego z pierwotnego wyboru.
Kongres
Art. 21
1. Kongres jest najwyższą władzą WS.
2. Do kompetencji Kongresu należy:
1) uchwalanie programu i głównych kierunków działania WS;
2) uchwalanie zmian Statutu i Deklaracji Programowej;
3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
5) wybór i odwołanie Zarządu: Prezesa, Wiceprezesów i Członków;
6) wybór Komisji Rewizyjnej;
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
8) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członkinie i członków;
9) przyjmowanie uchwał, stanowisk, odezw i manifestów zgłoszonych przez członkinie i członków w
zakresie celów statutowych WS;
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu WS i przeznaczeniu jego majątku.
Art. 22
O terminie, miejscu i porządku obrad Kongresu WS Zarząd zawiadamia członków na piśmie lub drogą
mailową, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
Art. 23
Kongres WS może być:
a) Zwyczajny - zwoływany co dwa lata przez Zarząd,
b) Nadzwyczajny - zwoływany w ciągu 21 dni od podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Zarząd z
własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych WS.
Zgromadzenie

Art. 24
1. Zgromadzenie kieruje całokształtem działalności WS w okresie pomiędzy Kongresami.
2. Zgromadzenie składa się ze wszystkich członkiń i członków zwyczajnych WS.
3. Posiedzenia Zgromadzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
4. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są z inicjatywy Zarządu, Prezesa Zarządu lub na żądanie co
najmniej 1/3 członkiń i członków Zgromadzenia.
5. W posiedzeniach Zgromadzenia mogą brać udział z głosem doradczym członkinie i członkowie
wspierający WS oraz osoby zaproszone przez Zarząd.
Art. 25
Zgromadzenie:
1) kieruje całokształtem działalności WS w okresie pomiędzy Kongresami i planuje bieżącą działalność WS,
2) wykonuje uchwały Kongresu;
3) uchwala program działalności;
4) przyjmuje uchwały, stanowiska, odezwy i manifesty w zakresie celów statutowych WS;
5) przyjmuje roczne sprawozdanie Zarządu z działalności;
6) składa Kongresowi sprawozdanie ze swojej działalności;
7) uchyla uchwały Zarządu sprzeczne z obowiązującym prawem, Statutem lub uchwałami Zgromadzenia,
8) powołuje i likwiduje platformy tematyczne WS,
9) podejmuje uchwały o przyjęciu członkiń i członków wspierających oraz honorowych;
10) ustala wysokość składki członkowskiej;
11) powołuje Radę Programową WS i przyjmuje regulamin jej działania;
12) ustala wzór znaku graficznego (logo) WS;
13) rozpatruje wnioski zgłoszone przez członkinie i członków WS;
14) podejmuje uchwały o przystąpieniu WS do związków, porozumień, stowarzyszeń i organizacji
międzynarodowych,
15) przyjmuje regulaminy związane z działalnością WS.
Zarząd
Art. 26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności WS w okresie pomiędzy Zgromadzeniami.
2. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków w tym: obligatoryjnie z Prezesa i Wiceprezesów oraz fakultatywnie
z Członków Zarządu.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez Wiceprezesów
i Członków Zarządu Wiceprezes.
Art. 27
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) kierowanie całokształtem działalności i planowanie bieżącej działalności WS w okresie pomiędzy
Zgromadzeniami,
2) reprezentowanie WS wobec osób trzecich,
3) wykonywanie uchwał Kongresu WS,
4) wykonywanie uchwał Zgromadzenia WS,
5) podejmowanie uchwał w bieżących sprawach,
6) pobieranie składek członkowskich oraz pozyskiwanie finansowania działalności statutowej z innych
źródeł,
7) zwoływanie Kongresu WS w trybie i w wypadkach przewidzianych w Statucie,
8) zarządzanie majątkiem WS,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania i skreślania członków zwyczajnych i wpierających,
10) prowadzenie rejestru członków,
11) nadzór nad przestrzeganiem Statutu, Deklaracji Programowej, uchwał i regulaminów przez członków WS oraz w
razie potrzeb ustalanie wykładni Statutu,
12) ustalanie wzorów pieczęci, odznaki członkowskiej, legitymacji i dyplomów honorowych oraz
przyznawanie odznak WS osobom niebędącym członkami WS,
13) przedstawianie Zgromadzeniu i Kongresowi sprawozdań ze swojej działalności,
14) rozstrzyganie w sporach indywidualnych i kompetencyjnych,
Art. 28
WS reprezentują oraz zaciągają w jego imieniu zobowiązania majątkowe łącznie dwaj członkowie Zarządu, w tym
Prezes Zarządu.
Komisja Rewizyjna
Art. 29
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność WS, odpowiedzialnym przed Kongresem WS.
Art. 30
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Kongres WS i jeszcze
przed zamknięciem obrad Kongresu wybiera ze swego grona: Przewodniczącego – o czym zawiadamia Zarząd.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

Art. 31
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli statutowej działalności Zarządu, co najmniej raz do roku, ze
szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i
gospodarności oraz zgodności z uchwałami Kongresu WS,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego Kongresu WS,
3) składanie sprawozdania ze swojej działalności Kongresowi WS, składania wniosków w sprawie przyjęcia
sprawozdań Zarządu za okres kadencji oraz wniosków o absolutorium dla ustępującego Zarządu.
Art. 32
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe.
Art. 33
1. Majątek WS stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome i prawa majątkowe.
2. Majątek WS powstaje z:
1) składek członkowskich;
2) spadków, darowizn i zapisów;
3) dotacji;
4) odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych;
5) środków pozyskanych ze zbiórek publicznych.
Art. 34
1. Uchwała o zmianie Statutu lub rozwiązaniu WS może być podjęta przez Kongres większością 2/3 głosów w
obecności co najmniej 1/2 osób uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany w Statucie wchodzą w życie z chwilą uchwalenia.
3. Uchwała o rozwiązaniu WS określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki zostanie
przeznaczony majątek WS.

