
 
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Amnesty International kadencji 2020/2021 

nr 01/05/2021 
podjęta drogą obiegową dnia 17 maja 2021 r. 

 
1. Zarząd AI postanawia ustalić termin zgłaszania przez osoby pragnące kandydować do Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i Komitetu Nominacyjnego swoich kandydatur na dzień 12 czerwca 2021 roku, 
godz. 23:59.  
 
2. Zgłoszenie kandydata wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami (oświadczenie o niekaralności, 
notka biograficzna) i informacjami wskazanymi w punkcie 3 uchwały musi dotrzeć do AI we 
wskazanym terminie przesyłką pocztową wysłaną na adres: Pl. Lelewela 8, 01-624 Warszawa lub 
drogą mailową na adres: walne2021@amnesty.org.pl. Zarząd rekomenduje zawarcie w notce 
biograficznej informacji o posiadanych kwalifikacjach i kompetencjach, które zdaniem kandydata / 
kandydatki stanowić będą wartość dodaną przy pełnieniu funkcji Członka / Członkini Zarządu.  
 
3. Zgodnie z treścią załącznika do uchwały Zarządu z dnia 6 października 2013 roku nr 02/10/2013, 
każdy kandydat na członka/członkinię Zarządu zobowiązany jest w zgłoszeniu wskazać 
stowarzyszenia, partie polityczne i inne organizacje, których jest członkiem, a także funkcje, które 
pełni w tych podmiotach. Każdy kandydat musi również wskazać, czy wśród pracowników polskiej lub 
zagranicznej sekcji AI, IS, i innych organów AI a także podmiotów zależnych lub wśród członków 
Zarządu polskiej lub zagranicznej sekcji AI znajduje się jego krewny lub powinowaty do 3. stopnia 
włącznie lub małżonek / partner. W zgłoszeniu należy wskazać również inne rodzaje aktywności bądź 
cechy, które mogą zdaniem kandydata powodować istnienie konfliktu interesów lub obowiązków. 
  
4. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z w/w powiązań lub przynależności u kandydata do 
Zarządu, Komisja Rewizyjna wydaje opinię na temat istnienia konfliktu interesów lub obowiązków 
bądź braku takiego konfliktu. Opinia ta przedstawiana uczestnikom i uczestniczkom Walnego 
Zgromadzenia, na którym kandydatura danej osoby jest poddawana pod głosowanie. 
  
5. Zarząd AI rekomenduje wczesne zgłaszanie swoich kandydatur do Zarządu, w celu umożliwienia 
zaopiniowania kandydatury przez Komitet. Ponadto Zarząd wskazuje, że w przypadku jakichkolwiek 
pytań możliwy jest kontakt z Komitetem Nominacyjnym drogą mailową pod adresem: 
komitet@amnesty.org.pl.  
 


