Statut stowarzyszenia
„Obserwatorium Wyborcze”
(tekst jednolity po uchwale z dnia 29.06.2018 r.)
I Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Obserwatorium Wyborcze” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w tłumaczeniu na języki obce.
3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
4. Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 1989 roku – prawo o
stowarzyszeniach (dalej: Ustawa) oraz z niniejszym Statutem.

§2
1. Stowarzyszenie działa na całym terytorium Polski i za granicą.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Giżycko.

§3
1. Stowarzyszenie może używać pieczęci, znaku i odznak.
2. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw
Stowarzyszenie może korzystać z pomocy wolontariuszy, a także zatrudniać pracowników i powierzać
zadania do wykonania w drodze umów cywilnoprawnych, przy czym pracownikami i zleceniobiorcami
mogą być również członkowie Stowarzyszenia.

§4
1. Stowarzyszenie może należeć do krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach działania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. Jeżeli
przynależność do organizacji wiąże się z kosztami dla Stowarzyszenia, taka decyzja Zarządu może być
podjęta tylko pod warunkiem, że możliwość poniesienia tych kosztów wynika z uchwały budżetowej
podjętej na podstawie § 13 ust. 2 pkt e lub § 15 ust. 8 pkt b Statutu.
2. Stowarzyszenie może powoływać Radę oraz zespoły.

II Cele i środki działania
§5
Cele Stowarzyszenia są następujące:

1) troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
2) rozwijanie demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, podnoszenie aktywności wyborczej i
upowszechnianie praw obywatelskich;

3) prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji, w szczególności zmierzających do
pełnego i skutecznego funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego w Polsce;

4) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
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5) działalność oświatowa i naukowa służąca upowszechnianiu i ochronie, zarówno w Polsce jak i za
granicą, wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwojowi demokracji;

6) działalność na rzecz osób represjonowanych;
7) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa, w
szczególności w zakresie obrony przed niezgodnymi z prawem działaniami władz publicznych i
funkcjonariuszy publicznych;

8) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, szczególnie w zakresie polskiej tradycji
ustrojowej;

9) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami.

§6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) obserwację, analizę i ocenę procesów wyborczych i referendalnych w Polsce i za granicą,
samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami i osobami;

2) szkolenie i wyznaczanie obserwatorów społecznych przewidzianych przez art. 103c § 1 kodeksu
wyborczego;

3) obserwację, analizę i ocenę funkcjonowania mediów;
4) analizę fnansowania kampanii wyborczych;
5) analizę fnansowania parti politycznych;
6) analizę i ocenę aktów prawnych i ich projektów;
7) pozyskiwanie informacji na temat działań podejmowanych przez władze publiczne i funkcjonariuszy
publicznych, analizę takich działań i ich ocenę;

8) tworzenie i promowanie projektów aktów prawnych;
9) prowadzenie szkoleń, w szczególności dotyczących wyborów, kampanii wyborczych i
funkcjonowania mediów;

10) publikowanie poradników i materiałów szkoleniowych;
11) udzielanie porad;
12) wyrażanie stanowiska w sprawach publicznych;
13) publikowanie opracowań naukowych;
14) organizowanie spotkań naukowych;
15) fnansowanie badań naukowych;
16) organizowanie debat;
17) organizowanie zgromadzeń;
18) udział w kampaniach referendalnych i wyborczych;
19) organizowanie konsultacji społecznych wszelkiego rodzaju, w tym sondaży;
20) pomoc w organizowaniu wyborów wewnętrznych i innych procedur demokratycznych,
prowadzonych przez organizacje społeczne, ruchy społecze i siły polityczne;

21) organizowanie, samodzielnie lub przy współpracy z innymi osobami i organizacjami, prawyborów
poprzedzających wybory organów władz publicznych.
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III Członkowie Stowarzyszenia
§7
1. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i członków wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fzyczna bez względu na miejsce
zamieszkania, także cudzoziemiec i osoba małoletnia, na zasadach określonych w Ustawie.

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która
a) wyraziła wolę zostania członkiem zwyczajnym,
b) uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego, o ile zgoda taka wymagana jest przez Ustawę,
c) została przyjęta w poczet członków zwyczajnych decyzją Zarządu.

4. Członkiem wspierającym może być każda osoba fzyczna bez względu na miejsce zamieszkania, także
cudzoziemiec i osoba małoletnia, oraz każda osoba prawna.

5. Osoba fzyczna lub prawna zostaje członkiem wspierającym Stowarzyszenia po spełnieniu
następujących warunków
a) osoba ta wyraziła wolę zostania członkiem wspierającym;
b) osoba ta zadeklarowała gotowość do pomocy w realizacji celów Stowarzyszenia w postaci
pomocy materialnej, wkładu pracy lub udostępnienia wiedzy, doświadczenia, umiejętności;
c) zadeklarowana gotowość do pomocy została uznana za wystarczającą do zostania członkiem
wspierającym uchwałą Zarządu, przy czym uchwała taka może być podjęta w sprawie oferty
pomocy złożonej przez konkretną osobę lub też dotyczyć wszystkich osób, które mogłyby
zaoferować pomoc określoną co do rodzaju i zakresu.

§8
1. Utrata członkostwa następuje w wyniku:
a) śmierci, utraty osobowości prawnej lub pisemnej dobrowolnej rezygnacji członka;
b) wykluczenia przez Zarząd.
2. Wykluczenie członka może nastąpić z powodu
a) działania przeciwko celom Stowarzyszenia; lub
b) naruszenia Statutu; lub
c) długotrwałego i nieusprawiedliwionego braku uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i
braku działania na rzecz celów Stowarzyszenia; lub
d) zalegania z należnymi składkami przez okres co najmniej sześciu miesięcy, w przypadku członka
zwyczajnego; lub
e) niespełniania zadeklarowanych świadczeń, w przypadku członka wspierającego.
3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu członka członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3, składa się pisemnie na ręce przewodniczącego Zarządu w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji o wykluczeniu członka. Zarząd przekazuje odwołanie do rozpatrzenia
najbliższemu Walnemu Zebraniu.

§9
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo
a) do uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym lub doradczym, zgodnie z § 11
ust. 1 i 4;
b) do udziału w działalności Stowarzyszenia i do korzystania z jego dorobku;
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c) do bycia informowanym o działalności Stowarzyszenia, o jego sytuacji majątkowej, o
przychodach i wydatkach, o decyzjach podejmowanych przez jego władze.

2. Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
a) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.
b) przestrzeganie Statutu,
c) terminowe uiszczanie składek członkowskich co najmniej w minimalnej wysokości, o ile
zostanie ona ustalona, przy czym minimalne wysokości składek mogą być zróżnicowane, w
szczególności w zależności od wkładu pracy, jaki poszczególni członkowie wnoszą do
działalności Stowarzyszenia, i od kryteriów socjalnych,
d) informowanie Stowarzyszenia o tym, jak może ono kontaktować się z członkiem drogą
elektroniczną.

3. Do obowiązków członków wspierających Stowarzyszenia należy:
a) przestrzeganie Statutu,
b) spełnianie zadeklarowanych świadczeń.

IV Władze i organ doradczy Stowarzyszenia
§ 10
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
2. Władzami Stowarzyszenia wybieranymi przez Walne Zebranie są Zarząd i Komisja Rewizyjna. Władze te
wybierane są w głosowaniu tajnym, przy czym Przewodniczący Zarządu jest wybierany w oddzielnym
głosowaniu, a dopiero po jego wyborze wybierani są pozostali członkowie Zarządu.

3. Rada jest organem doradczym Stowarzyszenia. Rada lub jej poszczególni członkowie wydają opinie w
sprawach działalności statutowej Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na prośbę władz
Stowarzyszenia.

§ 11
1. Uczestniczą z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, którzy są
członkami-założycielami. Członek zwyczajny, który nie jest członkiem-założycielem uczestniczy w
Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym od chwili, gdy Walne Zebranie podejmie uchwałę o
dopuszczeniu go do uczestnictwa w Walnych Zebraniach.

2. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym jest równoznaczne z czynnym i
biernym prawem wyborczym w wyborach do Zarządu, na Przewodniczącego Zarządu i do Komisji
Rewizyjnej.

3. Walne Zebranie w czasie swoich obrad podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia do uczestnictwa w
Walnych Zebraniach członków zwyczajnych przyjętych w poczet członków od czasu poprzedniego
Walnego Zebrania.

4. Członkowie wspierający oraz członkowie zwyczajni, którzy na mocy ustępu 1 nie mają prawa
uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym, uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem
doradczym.

5. Zarząd lub Walne Zebranie władne są zaprosić gości, którzy mogą przysłuchiwać się obradom Walnego
Zebrania. Goście mogą zabierać głos podczas Walnego Zebrania w takim zakresie, jaki wynika z decyzji
Walnego Zebrania lub jego przewodniczącego.

§ 12
1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd, nie rzadziej niż raz na trzy lata. Ponadto na wniosek
złożony przez Komisję Rewizyjną lub przez jedną dziesiątą członków Stowarzyszenia, Zarząd
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zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie na dzień przypadający w ciągu sześciu tygodni od dnia
otrzymania takiego wniosku.

2. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustępu poprzedniego
lub jeżeli Zarząd nie istnieje, ma tylko jednego członka lub z innych przyczyn nie funkcjonuje, Komisja
Rewizyjna zwołuje Walne Zebranie bez zbędnej zwłoki.

3. Wezwanie na Walne Zebranie podlega publikacji nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Walnego
Zebrania. Publikacji należy dokonać tak, aby doszła ona do jak największej liczby członków, w
szczególności na stronach internetowych i w mediach społecznościowych zazwyczaj używanych przez
Stowarzyszenie. W tym samym terminie wezwanie należy wysłać pocztą elektroniczną do wszystkich
członków, których adresy poczty elektronicznej są znane władzom Stowarzyszenia.

4. Walne Zebranie może obradować niezależnie od tego, jak wielu członków w nim uczestniczy (nie ma
warunku kworum).

§ 13
1. Walne Zebranie właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia i jego
działalności.

2. Do właściwości Walnego Zebrania należą w szczególności:
a) przyjęcie porządku i regulaminu obrad Walnego Zebrania, przy czym regulamin obrad zawiera
szczegółowe zasady wyboru Zarządu, Przewodniczącego Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

b) ustalanie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w granicach ustalonych przez Statut;
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d) zezwalanie na wynagradzanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie zasad ich
wynagradzania;

e) podejmowanie uchwał w sprawie gospodarki fnansowej i budżetu Stowarzyszenia, a w
szczególności w sprawie regulaminu jawności fnansowej, o którym mowa w § 20;

f) podejmowanie uchwał co do działalności Stowarzyszenia;
g) tworzenie Rady oraz Zespołów, ustalanie zasad funkcjonowania zespołów;
h) ustalanie zasad funkcjonowania Zespołów;
i) uchwalanie zmian Statutu;
j) udzielanie absolutorium Zarządowi;
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
l) ustalanie minimalnej wysokości składki członkowskiej lub wytycznych, zgodnie z którymi Zarząd
powinien ustalić minimalną wysokość składki członkowskiej;

§ 14

1. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Kadencja Komisji Rewizyjnej jest wspólna i trwa trzy
lata. Walne Zebranie może w każdym czasie wybrać Zarząd lub Komisję Rewizyjną na nowo, co
oznacza skrócenie kadencji tego organu.

2. Kandydat do władz Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie jest zobowiązany do
poinformowania Walnego Zgromadzania o:
c) swojej przynależności partyjnej i funkcji pełnionej w parti politycznej,
d) funkcji pełnionej we władzach publicznych, w tym w administracji publicznej,
e) karalności za przestępstwa i za przestępstwa karno-skarbowe.

3. Członek władz Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zebranie obowiązany jest bezzwłocznie
powiadamiać Zarząd o każdej zmianie w dotyczących go informacjach, o których mowa w ustępie
poprzednim. Zarząd udostępnia otrzymane w tym trybie powiadomienia oraz informacje określone
w ust. 2 członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia.
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4. O ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane
są zwykłą większością głosów.

§ 15
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 2 do 7 członków, w tym Przewodniczącego.
3. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji pod warunkiem, że Walne
Zebranie wyrazi na to zgodę, i zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie.
4. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu i jego działalnością.
5. Przewodniczący Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu. Komisja Rewizyjna i każdy członek Zarządu mogą
żądać zwołania posiedzenia.
6. Jeżeli pomimo żądania Komisji Rewizyjnej lub członka Zarządu, Przewodniczący Zarządu odmawia
zwołania posiedzenia Zarządu lub zwleka z jego zwołaniem bez ważnej przyczyny, Komisja Rewizyjna
może zwołać posiedzenie Zarządu.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy użyciu elektronicznych środków łączności.
8. Do właściwości Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia przy poszanowaniu uchwał podjętych przez Walne
Zebranie;
b) uchwalanie, za zgodą Komisji Rewizyjnej, budżetu i zasad prowadzenia gospodarki fnansowej
Stowarzyszenia w takim zakresie, w jakim sprawy te nie zostały uregulowana przez Walne
Zebranie i przy poszanowaniu uchwał podjętych przez Walne Zebranie;
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
d) decydowanie o nabywaniu praw, zaciąganiu zobowiązań, nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu
majątku Stowarzyszenia;
e) reprezentowanie Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w § 21 Statutu.
f) ustalanie minimalnej wysokości składki członkowskiej w takim zakresie, w jakim sprawy tej nie
uregulowała uchwała Walnego Zebrania, i przy poszanowaniu uchwał podjętych przez Walne
Zebranie;
g) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania;
h) tworzenie Rady i Zespołów oraz ustalanie zasad funkcjonowania Zespołów w takim zakresie, w
jakim sprawy te nie zostały uregulowana przez Walne Zebranie i przy poszanowaniu uchwał
podjętych przez Walne Zebranie;
i) decydowanie o członkostwie Stowarzyszenia w innych organizacjach i współpracy z innymi
organizacjami;
j) zwoływanie Walnego Zebrania;
k) powoływanie i odwoływanie członków Rady;
l) podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu, o których mowa w § 7 i w §
8;

§ 16
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, członkowie tego organu
mogą w czasie trwania kadencji kooptować nowych członków w liczbie koniecznej do uzupełnienia składu
ustalonego przez Walne Zebranie. Liczba dokooptowanych członków każdego z tych organów musi, w
każdym czasie, pozostawać mniejsza niż liczba członków wybranych przez Walne Zebranie.
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§ 17
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym i kontrolnym Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 7 członków.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu ani pozostawać w związku małżeńskim,
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub zależności służbowej z członkiem
Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą pobierać wynagrodzenie na zasadach określonych przez Walne
Zebranie.
5. Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy:
a) wybór jej Przewodniczącego i podział funkcji pomiędzy jej członków,
b) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia i pracy Zarządu,
c) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań i wniosków z działań kontrolnych,
d) zwoływania Walnego Zebrania w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2;
e) zwoływanie posiedzenia Zarządu w przypadkach, o których mowa w § 15 ust. 6;
f) wnioskowanie o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Zarządu,
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
h) informowanie członków zwyczajnych i wspierających o sytuacji w Stowarzyszeniu,
i) przyjmowanie sprawozdania fnansowego Stowarzyszenia.

V Majątek, dochody i reprezentacja
§ 18
1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi ze
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków i zapisów,
c) dochodów z majątku będącego własnością Stowarzyszenia lub oddanego Stowarzyszeniu w
użytkowanie,
d) dotacji,
e) ofarności publicznej, w tym zbiórek publicznych.

§ 19
Każdy członek Zarządu i każdy członek Komisji Rewizyjnej ma pełny i natychmiastowy dostęp do informacji
o stanie majątku Stowarzyszenia, jego przychodach i wydatkach, umowach zawartych przez
Stowarzyszenie, a także do dokumentów księgowych. W szczególności, każdy członek Zarządu i każdy
członek Komisji Rewizyjnej ma prawo do dostępu do bankowości elektronicznej Stowarzyszenia, w zakresie
umożliwiającym uzyskiwanie informacji o stanie rachunków i o operacjach wykonanych na rachunkach.

§ 20
1. Stowarzyszenie publikuje w krótkich odstępach czasu szczegółowe informacje o środkach na działalność
uzyskanych w drodze ofarności publicznej, spadków i darowizn oraz o sposobie wydatkowania tych
środków.

2. Na życzenie darczyńcy lub spadkodawcy, Stowarzyszenie może odstąpić od publikowania
przewidzianych w niniejszym paragrafe informacji dotyczących środków, które on przekazał.

3. Szczegółowe zasady publikowania informacji, o której mowa w niniejszym paragrafe, ustalone zostaną
w Regulaminie Jawności Finansowej, który zostanie ustanowiony uchwałą Walnego Zzebrania lub
decyzją Zarządu.

4. Regulamin Jawności Finansowej podlega publikacji w internecie.
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§ 21
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, upoważnieni są
dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub Przewodniczący Zarządu.

§ 22
Do zajmowania stanowiska w sprawach publicznych w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest
Przewodniczący Zarządu lub osoba umocowana do tego przez Zarząd.

VI Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 23
1. Walne Zebranie władne jest podjąć uchwałę o zmianie Statutu lub o rozwiązaniu Stowarzyszenia
większością dwóch trzecich głosów.

2. (skreślony)
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Likwidacja Stowarzyszenia będzie prowadzona przez
dotychczasowych członków zarządu, którzy staną się likwidatorami.
Sporządzono w Giżycku, 29 czerwca 2018 r.
Przewodniczący Zarządu

Marcin Skubiszewski
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