STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej „Inicjatywą”, jest stowarzyszeniem w
rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
§ 2. Teren działania
Terenem działania Inicjatywy jest Rzeczpospolita Polska
ale może ona działać również poza granicami kraju, zawłaszcza na terenie Unii
Europejskiej.
§ 3. Siedziba
Siedzibą Inicjatywy jest Wrocław.
§ 4. Społeczny charakter
1. Inicjatywa prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Inicjatywa przeznacza na działalność pożytku
publicznego.
§ 5. Udział w innych organizacjach
Inicjatywa może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach, na podstawie uchwały Zarządu.
§ 6. Organy
1. Organami Inicjatywy są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zebranie Członków, Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą powoływać organy
pomocnicze Inicjatywy, ustalając ich skład, reprezentację, sposób i tryb działania i
podległości organom Inicjatywy.
Rozdział II
Cele i środki działania
§ 7. Cele
Celem Inicjatywy jest:
1) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w szczególności poprzez
wspieranie i promowanie ruchu rowerowego oraz poprawę jakości życia w mieście
2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy
3) upowszechnianie, ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, w
szczególności prawa do życia w czystym środowisku, przeciwdziałanie dyskryminacji osób
niezmotoryzowanych, a także nadzór nad przejrzystością władzy publicznej i
zapewnianiem partycypacji społecznej w działaniach władz
4) ochrona i promocja zdrowia, poprzez propagowanie i wspieranie użytkowania roweru
w formie dojazdowej, rekreacyjnej i turystycznej

5) ochrona środowiska, ekologia i edukacja ekologiczna - polepszanie stanu środowiska
naturalnego i miejskiego, budowa świadomości ekologicznej w zakresie negatywnego
oddziaływania transportu na środowisko
6) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w szczególności poprzez podnoszenie
konkurencyjności zrównoważonych form transportu oraz promocję rozwiązań
zwiększających dostępność miasta i mobilność ludzi
7) wspieranie porządku i bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza w zakresie
bezpieczeństwa rowerzystów i innych niechronionych uczestników ruchu drogowego
8) wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz
rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań, w szczególności w odniesieniu do
zrównoważonych form transportu i transferu wiedzy w zakresie tworzenia infrastruktury
rowerowej oraz zarządzania polityką rowerową
9) działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych objętych celami Inicjatywy, w
szczególności inicjowanie i wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi i
współpracy międzysektorowej oraz wspieranie rozwoju organizacji rowerowych
10) wspieranie rozwoju kultury rowerowej
11) wspieranie turystyki i krajoznawstwa, w szczególności turystyki rowerowej, a także
organizacja krajoznawstwa i wypoczynku
12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności w formie
komunikacyjnego, rekreacyjnego, turystycznego, sportowego i wykorzystania roweru
§ 8. Środki realizacji
Inicjatywa realizuje swoje cele poprzez:
1) działalność wydawniczą, filmową, fotograficzną, informacyjną,
2) działalność badawczo-rozwojową, naukową i techniczną
3) działalność kulturalną i artystyczną
4) działalność edukacyjną i promocyjno-reklamową
5) działalność sportową i rekreacyjną
6) inną działalność usługową, w szczególności prawniczą, projektową, tłumaczeniową, z
zakresu transferu wiedzy, hostingu, organizowania wystaw, seminariów, kongresów,
szkoleń, prelekcji, warsztatów, targów.
7) organizację krajoznawstwa i wypoczynku z zakwaterowaniem bądź bez
zakwaterowania
8) organizacja i prowadzenie kampanii
9) inną działalność statutową, w szczególności:
a.) organizację odczytów;
b.) działania praktyczne takie jak akcje, petycje, protesty;
c.) współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania, ośrodkami
naukowymi i dydaktycznymi, kołami naukowymi oraz organizacjami w Polsce i za
granicą;
d.) zakładanie i przystępowanie do innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych;
e.) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w
sprawach objętych przedmiotem działania Inicjatywy, a także udział w postępowaniach
sądowych, administracyjnych i innych prowadzonych na podstawie ustaw.

2. Działalność określona w pkt. 1) - 8) może być prowadzona jako odpłatna lub
nieodpłatna działalność pożytku publicznego, działalność określona w pkt. 9) jest
prowadzona jako nieodpłatna działalność pożytku publicznego.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 9. Rodzaje członkostwa
Członkowie Inicjatywy dzielą się na członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
§ 10. Członkowie zwyczajni
1. Członkiem zwyczajnym Inicjatywy może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.
2. Warunkiem członkostwa zwyczajnego jest:
1) uzyskanie poparcia co najmniej pięciu członków Inicjatywy;
2) złożenie deklaracji kandydata - zaakceptowanie celów i zasad Inicjatywy;
3) spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyjmowania nowych członków
4) przyjęcie w drodze uchwały Zarządu.
3. Zarząd Inicjatywy obowiązany jest do poinformowania o uchwale w ciągu 30 dni
wszystkich członków Inicjatywy. Każdy członek zwyczajny Inicjatywy może w ciągu 14
dni od informacji zgłosić sprzeciw do tej uchwały, które rozpatruje najbliższe Walne
Zebranie Członków. Sprzeciw wstrzymuje wykonanie uchwały Zarządu do czasu
ostatecznej decyzji Walnego Zebrania Członków w tej sprawie.
§ 11. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1) biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Inicjatywy,
2) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Inicjatywę,
3) zgłaszania opinii i wniosków co do działalności Inicjatywy,
4) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o utracie członkostwa
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) brania aktywnego udziału w działalności Inicjatywy i realizacji jego celów,
2) przestrzegania Statutu i uchwał organów Inicjatywy,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Inicjatywy.
§ 12. Członkowie wspierający
1. Członkiem wspierającym Inicjatywę może zostać osoba fizyczna lub prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Inicjatywy.
2. Członków wspierających przyjmuje się na podstawie deklaracji kandydata na członka
wspierającego i Regulaminu członków wspierających.
§ 13. Prawa i obowiązki członków wspierających
1. Członkowie wspierający posiadają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa
głosowania na Walnym Zebraniu Członków, czynnego i biernego prawa wyborczego oraz
prawa do zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu.
2. Członkowie wspierający posiadają obowiązek opłacania składek dla członków
wspierających i popierania Inicjatywy w zadeklarowany przez siebie sposób.
§ 14. Członkowie honorowi
1. Członkiem honorowym Inicjatywy może być osoba fizyczna, która posiada wybitne
zasługi w dziedzinach objętych celami statutowymi Inicjatywy lub wniosła wybitny wkład
w jej działalność i rozwój. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek
Zarządu.
2. Do członków honorowych stosuje się przepisy dotyczące członków zwyczajnych.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich
§ 15. Utrata członkostwa
1. Utrata członkostwa zwyczajnego w Inicjatywie następuje wskutek:
1) rezygnacji,
2) wykluczenia przez Zarząd większością głosów jego członków z powodu:
a.) działań sprzecznych ze Statutem i nieprzestrzegania uchwał władz Inicjatywy,
b.) szkodzenia dobru Inicjatywy,
c.) nieuczestniczenia w pracach Inicjatywy przynajmniej przez okres roku,
d.) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2. Utrata członkostwa wspierającego w Inicjatywie następuje wskutek nieopłacenia
składki dla członków wspierających.
§ 16. Skarga na uchwałę o wykluczeniu
Uchwałę Zarządu o wykluczeniu członek zwyczajny może zaskarżyć do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni od daty poinformowania go wykluczeniu go z Inicjatywy. Do
czasu rozpatrzenia skargi zainteresowanemu przysługują pełne prawa członkowskie.
Rozdział IV
Organy Inicjatywy
Oddział I
Walne Zebranie Członków
§ 17. Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władza Inicjatywy. W Walnym Zebraniu
Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
§ 18. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
1. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Inicjatywy.
2. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i jest
zwoływane przez Zarząd z inicjatywy własnej lub na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Inicjatywy.
3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków
zwyczajnych co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, pod rygorem nieważności.
§ 19. Warunki ważności uchwał Walnego Zebrania Członków
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Inicjatywy zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, jeżeli inne postanowienia
Statutu nie stanowią inaczej. Głosowanie jest jawne.
2. W przypadku braku obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych, możliwe jest
zwołanie Walnego Zebrania Członków w drugim terminie, nie później niż 20 dni i nie
wcześniej niż 3 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej 1/3 ale nie mniej niż 5 członków
zwyczajnych.
§ 20. Kompetencje Walnego Zebrania Członków
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Inicjatywy,
2) uchwalanie statutu oraz jego zmian,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Inicjatywy
4) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) wybór i odwoływanie wszystkich władz Inicjatywy,

6) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz
Inicjatywy,
7) uchwalanie budżetu Inicjatywy,
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Inicjatywy,
9) rozpatrywanie wniosków, postulatów i spraw zgłoszonych przez członków Inicjatywy
lub jego organy,
10) rozpatrywanie sprzeciwów w sprawie przyjęcia nowych członków Inicjatywy,
11) uchwalanie regulaminów przyjmowania nowych członków
12) rozpatrywanie skarg na uchwał Zarządu, w tym o utracie członkostwa,
13) podejmowanie uchwały o połączeniu z inną organizacją lub rozwiązaniu Inicjatywy i
przeznaczeniu jego majątku,
14) rozpatrywanie sporów między członkami lub organami Inicjatywy,
13) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Inicjatywy.
Oddział II
Przepisy wspólne dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej
§ 21. Wybór
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
2. Po upływie kadencji mogą ubiegać się o przedłużenie kadencji przez Walne Zebranie
Członków o kolejne 3 lata.
§ 22. Kooptacja
1. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę wybranego składu organu.
2. Organ ten zobowiązany jest do poinformowania wszystkich członków zwyczajnych
Inicjatywy o dokonanej zmianie w terminie dwóch tygodni od daty dokonania zmiany.
3. Dokooptowany członek podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie
Członków; akceptacja jest równoznaczna z wyborem.
4. Kadencja dokooptowanego członka jest zgodna z kadencją organu, który uległ
zmniejszeniu.
§ 23. Pełnomocnictwo w stosunkach wewnętrznych
Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą, w drodze uchwały, powierzyć swoim członkom,
wykonywanie określonych czynności ze swojego zakresu działania.
§ 24. Stosunki między członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości służbowej.
§ 25. Sprawozdania
Zarząd i Komisja zdają sprawę ze swej działalności na każdym Walnym Zebraniu
Członków, z inicjatywy własnej, lub na wniosek członka zwyczajnego.
Oddział III
Zarząd
§ 26. Zarząd
1. Zarząd jest powołany do koordynowania działalności Inicjatywy oraz do
reprezentowania Inicjatywy na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z trzech do sześciu członków, w tym z Prezesa Inicjatywy.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Walnego Zebrania Członków o jego wyborze.

§ 27. Prezes
1. Prezesa Inicjatywy określa Walne Zebranie Członków przy wyborze członków Zarządu.
2. Prezes Inicjatywy może zrezygnować ze swej funkcji, bez rezygnacji z członkostwa w
Zarządzie, o ile Zarząd rezygnację przyjmie i wybierze nowego Prezesa.
§ 28. Funkcje wewnątrz Zarządu
Zarząd może wybierać spośród swych członków Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza
Inicjatywy, a także ich odwoływać.
§ 29. Prace Zarządu
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, o ile regulamin Zarządu nie stanowi inaczej.
3. Zasady działania Zarządu, w tym tryb podejmowania uchwał, może ustalać regulamin
Zarządu uchwalony przez Zarząd.
§ 30. Kompetencje Zarządu
Do kompetencji Zarządu należy realizacja celów Inicjatywy, w szczególności:
1) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) sporządzanie planów pracy i budżetu Inicjatywy,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Inicjatywy,
5) reprezentowanie Inicjatywy na zewnątrz,
6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7) organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i utracie członkostwa.
§ 31. Uchwały Zarządu
1. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że
postanowienia Statutu lub regulaminu Zarządu stanowią inaczej.
2. O uchwałach podjętych podczas posiedzeń Zarząd ma obowiązek powiadomić członków
zwyczajnych Inicjatywy. Sposób i termin powiadomienia w poszczególnych sytuacjach
określa regulamin Zarządu.
3. Na uchwały Zarządu członkom zwyczajnym przysługuje skarga do Walnego Zebrania
Członków. Zaskarżenie zawiesza wejście w życie uchwały, jeśli skarżone jest naruszenie
praw członkowskich albo zdecyduje tak Zarząd lub Komisja Rewizyjna.
§ 32. Wymagania dotyczące członków Zarządu
Członkowie Zarządu:
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Oddział IV
Komisja Rewizyjna
§ 33. Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Inicjatywy.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym z Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
§ 34. Przewodniczący
1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie Członków przy wyborze
członków Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zrezygnować ze swej funkcji, bez rezygnacji
z członkostwa w Komisji Rewizyjnej, o ile Komisja Rewizyjna rezygnację przyjmie i
wybierze nowego Prezesa.
§ 35. Funkcje wewnątrz Komisji Rewizyjnej
Komisja Rewizyjna może wybierać spośród swych członków Wiceprzewodniczącego lub
Sekretarza Komisji Rewizyjnej, a także ich odwoływać.
§ 36. Prace Komisji Rewizyjnej
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż
raz na kwartał.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, o ile regulamin Komisji
Rewizyjnej nie stanowi inaczej.
3. Zasady działania Komisji Rewizyjnej, w tym tryb podejmowania uchwał, może ustalić
regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Komisję Rewizyjną.
§ 37. Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1. Komisja Rewizyjna jest niezwłocznie informowana przez Zarząd o wszystkich jego
uchwałach i innych podejmowanych działaniach. Umożliwia jej się wgląd w dokumenty
Inicjatywy.
2. Komisja Rewizyjna może zawiesić uchwałę Zarządu lub zobowiązać jego członków do
niepodejmowania określonych działań – w przypadku ich sprzeczności z prawem,
Statutem lub uchwałami Walnego Zebrania Członków. Ostatecznie sprawę rozstrzyga
Walne Zebranie Członków.
§ 38. Uchwały Komisji Rewizyjnej
1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane w głosowaniu jawnym zapadają
bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, chyba że postanowienia Statutu lub regulaminu Komisji
Rewizyjnej stanowią inaczej.
2. O podjętych uchwałach informuje się Zarząd.
§ 39. Wymagania dotyczące członków Komisji Rewizyjnej
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 40. Majątek
Majątek Inicjatywy powstaje ze:
a) składek członkowskich;
b) darowizn, spadków, zapisów, zbiórek publicznych;
c) dochodów z własnej działalności;
d) dochodów z majątku Inicjatywy;
e) dochodów z działalności gospodarczej;
f) dotacji;
g) wszelkich innych zgodnych z prawem źródeł przychodów.
§ 41. Działalność gospodarcza

1. Inicjatywa może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach.
2. Działalność gospodarcza prowadzona może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między jej członków.
§ 42. Sprawy majątkowe
Uchwały w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Inicjatywy podejmuje
Zarząd.
§ 43. Zakazy dotyczące majątku
1. Zakazuje się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do członków Inicjatywy, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracowników
Inicjatywy oraz osób, z którymi członkowie Inicjatywy, członkowie Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej oraz pracownicy Inicjatywy 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,
2) przekazywania majątku Inicjatywy na rzecz członków Inicjatywy, członków Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej, pracowników Inicjatywy oraz osób, z którymi członkowie
Inicjatywy, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Inicjatywy
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, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków Inicjatywy, członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej lub pracowników Inicjatywy oraz osób, z którymi członkowie Inicjatywy,
członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz pracownicy Inicjatywy 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, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Inicjatywy, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej lub pracownicy Inicjatywy oraz
osób, z którymi członkowie Inicjatywy, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej oraz
pracownicy Inicjatywy 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, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
2. Inicjatywa nie przyjmuje płatności w gotówce w kwocie przekraczającej równowartość
15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. Wartość euro określa się
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, obowiązującego
w dniu dokonywania transakcji lub w dniu złożenia dyspozycji, lub w dniu zlecenia
przeprowadzenia transakcji.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 44. Informowanie
Wszelkie informacje i inne oświadczenia w stosunkach wewnętrznych między członkami,
kandydatami na członka lub organami Inicjatywy mogą być przekazywane w drodze
pisemnej lub w drodze indywidualnych środków komunikacji elektronicznej.

§ 45. Reprezentacja
1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych wymagane
jest działanie dwóch członków Zarządu łącznie, Prezesa Inicjatywy lub pełnomocnika.
2. W postępowaniu sądowym lub administracyjnym lub przy przeprowadzanej kontroli
przedstawicielem Inicjatywy może być każdy członek Zarządu.
3. Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Inicjatywy następuje w drodze
uchwały Zarządu.
4. Pełnomocnictwo może przewidywać konieczność działania wspólnego z innym
pełnomocnikiem lub z członkiem bądź członkami Zarządu.
§ 46. Zapis na sąd polubowny
1. Sprawy ze stosunku stowarzyszenia poddaje się pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego Inicjatywy.
2. Sąd polubowny, w braku innego ustalenia stron lub przepisów regulaminu sądu
polubownego, wybiera do rozpatrzenia określonej sprawy Walne Zebranie Członków w
składzie trzech osób.
3. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin sądu polubownego, określający w
szczególności kwestie wyłączania arbitrów, zabezpieczania roszczeń i postępowania przed
sądem polubownym.
§ 47. Zmiana Statutu, likwidacja
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Inicjatywy podejmuje
Walne Zebranie Członków większością głosów dwóch trzecich głosów, przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 48. Likwidacja
1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Inicjatywy Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Inicjatywy.
2. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków
określi inaczej.

