[Warszawa, 06.12.2018]

REGULAMIN HELSIŃSKIEJ INICJATYWY DLA PRAW CZŁOWIEKA

§ 1 Forma prawna
1. Helsińska Inicjatywa dla Praw Człowieka (dalej też: Inicjatywa Helsińska, IH, Inicjatywa) to program
członkowski Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (dalej też: HFPC).
2. Helsińska Inicjatywa dla Praw Człowieka nie ma osobowości prawnej.
§ 2 Cel
1. Inicjatywa Helsińska zrzesza osoby pragnące propagować i wspierać poszanowanie praw człowieka,
a także wspierać Helsińską Fundację Praw Człowieka.
2. Przez prawa człowieka rozumie się podstawowe prawa i wolności jednostki uznane w prawie
międzynarodowym oraz w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
§ 3 Formy działania
1. Członkowie i członkinie Inicjatywy Helsińskiej zmierzają do celu wymienionego w § 2 poprzez
włączanie się w działania proponowane przez HFPC, a także poprzez sugerowanie HFPC nowych
formatów działania Inicjatywy lub tematów i problemów, jakimi Inicjatywa ich zdaniem mogłaby
i powinna się zająć.
2. Członkowie i członkinie Inicjatywy mogą włączać się w następujące formy działań Inicjatywy,
dookreślone przez HFPC każdoczasowo na jej stronie internetowej www.hfhr.pl:
a. Kształtowanie debaty publicznej i inne działania informacyjne, w szczególności organizowanie
lokalnych debat panelowych i projekcji filmów dokumentalnych oraz propagowanie treści
proponowanych przez HFPC w mediach społecznościowych;
b. Uczestnictwo w akcjach mobilizacyjnych Inicjatywy, takich jak społeczna obserwacja procesów
wyborczych lub rozpraw sądowych czy monitoring przestrzegania określonych praw;
c. Wsparcie finansowe HFPC, zwłaszcza w formie składek członkowskich;
d. Inne formy działania, które HFPC zaproponuje lub podejmie z inicjatywy członków i członkiń
Inicjatywy.
§ 4 Apolityczność
1. Inicjatywa Helsińska nie jest ruchem politycznym ani partią polityczną – celem Inicjatywy nie jest
uczestniczenie w jakichkolwiek i czyichkolwiek staraniach o władzę polityczną.
2. Członkowie i członkinie Inicjatywy nie mogą powoływać się na członkostwo w Inicjatywie przy
pełnieniu obowiązków w organach władzy publicznej lub przy kandydowaniu do takich organów.
§ 5 Członkostwo
Członkami Inicjatywy mogą być wyłącznie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo.
§ 6 Przystępowanie do Inicjatywy Helsińskiej

1. Członkostwo w Inicjatywie Helsińskiej rozpoczyna się wraz z wypełnieniem i zatwierdzeniem
formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej HFPC: www.hfhr.pl.
2. W wyżej wymienionym formularzu można zadeklarować chęć zaangażowania w działania Inicjatywy
i/lub wpłacanie składek członkowskich.
3. Z osobami, które zgłoszą w formularzu chęć zaangażowania w działania Inicjatywy, skontaktuje się
Koordynator Inicjatywy z HFPC.
§ 7 Prawa członków i członkiń IH
1. Każdy członek i każda członkini IH ma prawo do:
a. Brania udziału w działaniach IH, w tym jej akcjach mobilizacyjnych, z zastrzeżeniem ustępów 2 i 3
niniejszego paragrafu;
b. Otrzymania legitymacji członkowskiej;
c. Otrzymywania zaproszeń na lokalne i krajowe spotkania członków Klubu IH;
d. Otrzymywania zaproszeń na uroczystości otwarcia i zamknięcia oraz wydarzenia specjalne
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, a także na
podobne wydarzenia w ramach Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. Prawa Człowieka w
Filmie;
e. Otrzymywania raportów rocznych z działań HFPC i IH, obejmujących m. in. rozdysponowanie
funduszy ze składek członkowskich;
f. Otrzymywania publikacji HFPC w formie elektronicznej, a w miarę potrzeb i możliwości także
drukowanej;
g. Otrzymywania w formie elektronicznej bieżących komentarzy HFPC do ważnych wydarzeń
związanych z ochroną praw człowieka lub naruszeniami tych praw, w formacie przystosowanym do
propagowania w mediach społecznościowych;
h. W miarę istniejących możliwości do bezpłatnego udziału w szkoleniach i warsztatach prowadzonych
przez HFPC odpłatnie;
i. Otrzymywania bieżących informacji o działaniach IH;
j. Bieżącej komunikacji z HFPC w sprawie własnych pomysłów działań w ramach IH, jak również
dostrzeżonych problemów w obszarze praw człowieka, zwłaszcza na szczeblu lokalnym;
k. Komunikacji z innymi członkami i członkiniami IH, którzy i które wyrażą taką wolę – HFPC w
konsultacji z członkami IH opracuje narzędzia wspierania takiej komunikacji.
2. HFPC zastrzega, że do udziału w niektórych akcjach mobilizacyjnych Inicjatywy zapraszać będzie
jedynie osoby spełniające dodatkowe warunki, takie jak na przykład pełnoletność lub uczestnictwo w
szkoleniu.
3. HFPC zastrzega, że do udziału w niektórych akcjach mobilizacyjnych Inicjatywy nie będzie w stanie
zaprosić wszystkich chętnych członków IH. W każdym takim przypadku HFPC poinformuje członków IH
o kryteriach i przyczynach dokonanych wyborów zgłoszeń.
4. Członkostwo w Inicjatywie Helsińskiej nie uprawnia członków i członkiń Inicjatywy do zabierania
głosu w imieniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

5. Członkostwo w Inicjatywie Helsińskiej nie uprawnia członków i członkiń Inicjatywy do jakiegokolwiek
preferencyjnego dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez Helsińską Fundację Praw
Człowieka.
§ 8 Obowiązki członków i członkiń IH
1. Członkowie i członkinie IH zobowiązują się do:
a. Udziału w działaniach IH bez wynagrodzenia, w czasie i zakresie od nich zależnym i uzgodnionym z
HFPC;
i / lub
b. Opłacania miesięcznych składek członkowskich, w ustalonej przez siebie i zadeklarowanej wysokości,
przy czym nie niższej niż 10,00 zł (dziesięć złotych) miesięcznie.
2. Członkowie i członkinie IH zobowiązują się do przestrzegania w swoich działaniach w ramach
Inicjatywy zasad współżycia społecznego, a w szczególności do poszanowania godności każdego
człowieka.
§ 9 Ustanie członkostwa
1. Członkostwo w IH ustaje z dniem:
a. Śmierci członka lub członkini;
b. Otrzymania przez HFPC oświadczenia członka lub członkini IH o rezygnacji z członkostwa.
2. Każdy członek i każda członkini IH może w każdej chwili zrezygnować z członkostwa poprzez
oświadczenie złożone HFPC na piśmie, przy czym wystarczy forma elektroniczna. Właściwy adres email: inicjatywa@hfhr.pl.
§ 10 Składki członkowskie
1. Składki członkowskie w IH nie są obowiązkowe – członkowie i członkinie IH mogą nie wspierać
finansowo HFPC, jeśli deklarują zaangażowanie w działania Inicjatywy bez wynagrodzenia.
2. Nie można żądać zwrotu już wpłaconej składki z powodu niezadowolenia z działań IH lub HFPC.
3. Składki członkowskie HFPC gromadzi na wydzielonym rachunku bankowym i przeznacza wyłącznie
na swoją działalność statutową.
4. Składki członkowskie opłacane są cyklicznie (miesięcznie) za pomocą usługi PayU. W celu dokonania
płatności w systemie PayU należy założyć konto lub zalogować się do istniejącego konta na stronie
dolacz.hfhr.pl. Wszystkie potrzebne dane karty płatniczej są zapisywane przy pierwszej transakcji na
życzenie członka/członkini IH. Tylko za pierwszym razem członek/członkini IH podaje dane swoje i
karty, wybiera kwotę cyklicznej wpłaty i wszystko zapisuje. Płatność w następnych miesiącach
dokonywana jest automatycznie. Dane dotyczące karty płatniczej przechowywane są wyłączenie przez
firmę PayU.
5. Rezygnacja z opłacania składki lub zmiana wysokości składki dokonywana jest przez konto własne na
stronie dolacz.hfhr.pl oraz dodatkowo zgłaszana jest HFPC poprzez adres mailowy inicjatywa@hfhr.pl.
Każdy członek i każda członkini IH może w dowolnym momencie dokonać takiej zmiany.

§ 11 Dane osobowe
1. HFPC zbiera, przetwarza i chroni dane osobowe członków i członkiń IH zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, i przepisami o rachunkowości. W HFPC ustanowiono
inspektora danych osobowym, z którym skontaktować się można przez adres e-mail:
inspektor@hfhr.pl.
2. Dane osobowe członków i członkiń IH nie będą przez HFPC ujawniane publicznie w żadnym zakresie
bez wyraźnej zgody poszczególnych członków i członkiń.
3. Wyżej wymienione dane mogą być ujawniane przez HFPC jedynie w zakresie i formach objętych
wyżej wymienioną wyraźną zgodą.
4. Każdy członek i członkini ma prawo nie wyrazić zgody na upublicznienie faktu członkostwa w żadnym
zakresie.
5. HFPC opublikuje podziękowania dla wszystkich członków i członkiń, którzy i które sobie tego życzą,
za udział w działaniach Inicjatywy oraz za wsparcie finansowe dla HFPC.
6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdy członek i każda członkini IH, rezygnując z
członkostwa, może zażądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbiorów danych HFPC, co HFPC
niezwłocznie uczyni.

