
 

Statut 
Koalicji Karat 

 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Koalicja Karat i zwane jest w dalszej 
części Stowarzyszeniem.  
 

§ 2 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20 poz. 104) i posiada osobowość prawną. 
2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.  
 

§ 3 
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jego 
siedziba – Biuro - mieści się w Warszawie. Stowarzyszenie ściśle współpracuje z 
organizacjami pozarządowymi z Europy Środkowej i Wschodniej oraz byłych krajów 
Związku Radzieckiego, zwanych dalej regionem. Formy i zakres współpracy są 
zgodne z zasadami uzgodnionymi z organizacjami partnerskimi. 
 

§ 4 
Stowarzyszenie uŜywa pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.  
 

§ 5 
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do 
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie moŜe zatrudnić pracowników, w 
szczególności utworzyć Biuro wraz z dyrektorem wykonawczym Biura. 
 

§ 6 
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
tym samym lub podobnym profilu działania. 
 
 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

 
§ 7 

Misją Stowarzyszenia jest: 
Działanie na rzecz równego statusu płci w krajach Europy Środkowej i Wschodniej 
oraz byłych krajach Związku Radzieckiego, a takŜe monitorowanie wdraŜania 
porozumień międzynarodowych.  
 
 



 2

§ 8 
Celami działania Stowarzyszenia s ą: 
1. Upowszechnianie równego statusu płci. 
2. Dostosowywanie polityki i ustawodawstwa we wszystkich krajach regionu do 
standardów i umów międzynarodowych (w szczególności ONZ i Unii Europejskiej). 
3. Przyczynianie się do politycznej stabilności i pokoju w regionie. 
4. Upowszechnianie i działalność edukacyjna na rzecz praw kobiet jako praw 
człowieka. 
5. Międzynarodowa współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na 
rzecz równego statusu płci. 
6. Wspieranie projektów zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia. 
 

§ 9 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
1. Monitorowanie wdraŜania międzynarodowych praw człowieka w zakresie 
przestrzegania równego statusu płci. 
2. Działanie na rzecz dostosowywania polityki krajowej do kryteriów Unii Europejskiej 
w zakresie równego statusu płci. 
3. Wspieranie instytucjonalnych mechanizmów na rzecz równego statusu płci oraz 
podejmowanie działań na rzecz ich utworzenia w krajach, gdzie nie istnieją takie 
mechanizmy. 
4. Wymianę doświadczeń i wzajemne wspieranie się w celu włączenia problematyki 
płci do głównego nurtu działań politycznych i ustawodawczych.  
5. Popieranie udziału liderek z regionu w globalnych i międzyregionalnych sieciach i 
wydarzeniach (konferencjach, spotkaniach itp.). 
6. Organizowanie kampanii wokół wybranych tematów dotyczących równego statusu 
płci. 
7. Prowadzenie strony internetowej, biuletynu oraz publikowanie materiałów 
dotyczących równego statusu płci. 
8. Monitorowanie wdraŜania rekomendacji dotyczących pokoju. 
9. Organizowanie kampanii i treningów na rzecz politycznej stabilności i pokoju w 
celu zwalczania nacjonalizmu, konfrontacji etnicznych i sił konserwatywnych. 
10. Wspieranie solidarności i współpracy ponad podziałami narodowymi, etnicznymi, 
religijnymi. 
11. Budowanie sojuszów z sieciami i organizacjami pozarządowymi w regionie 
Europejskiej Komisji Ekonomicznej i Unii Europejskiej. 
12. Organizowanie kampanii w mediach na rzecz równego statusu płci. 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowi ązki 

 
§ 10 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, obywatele polscy, którzy 
ukończyli 18 rok Ŝycia oraz cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Członkowie dziel ą się na: 
a) zwyczajnych 
b) honorowych 
c) wspierających 
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§ 11 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być kaŜdy kto popiera cele statutowe 
Stowarzyszenia i działa na rzecz równego statusu płci oraz złoŜy deklarację 
członkowską przyjętą przez Zarząd oraz, poza warunkami, określonymi w paragrafie 
10: 
a) ma doświadczenie (co najmniej roczne) w pracy związanej z tematyką równego 
statusu płci; 
b) działa w regionie; 
c) jest rekomendowany przez dwóch członków Stowarzyszenia. 
 

§ 12 
Członek zwyczajny ma prawo:  
1. Wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia, przy czym pierwszy wybór do 
władz Stowarzyszenia moŜe nastąpić po upływie 3 miesięcy po dacie przystąpienia 
do Stowarzyszenia. 
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu. 
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.  
4. Uczestniczyć we wszystkich działaniach i projektach Stowarzyszenia. 
 

§ 13 
Do obowi ązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia nale Ŝy: 
1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.  
 

§ 14 
1. Członkiem honorowym moŜe zostać osoba fizyczna szczególnie zasłuŜona dla 
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne 
Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy, poza biernym i czynnym 
prawem wyborczym, posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest 
zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. 
2. Członkiem wspierającym moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna, która jest 
zainteresowana statutową działalnością i pomocą na rzecz Stowarzyszenia w 
realizacji jego celów.  
 

§ 15 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:  
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.  
2. Skreślenia przez Zarząd na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres 
ponad 1 roku,  po uprzednim upomnieniu. 
3. Wykluczeniu uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę 
Stowarzyszenia. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje 
odwołanie złoŜone  do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty skreślenia. 
 
Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje na sk utek: 
1. odwołania 
2. rezygnacji 
3. śmierci 
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Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
§ 16 

Władzami Stowarzyszenia s ą: 
1. Walne Zgromadzenie 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna  
 

§ 17 
Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Uchwały 
władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 
składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. W przypadku ustąpienia w czasie trwania 
kadencji członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo 
kooptacji z tym, Ŝe liczba osób dokooptowanych nie moŜe przekraczać 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyboru. Członkowie władz mogą być wybierani na kolejne 
kadencje.  
 

§ 18 
NajwyŜszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie. 

 
§ 19 

Walne Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd raz na trzy lata jako 
sprawozdawczo-wyborcze aby wybrać członków władz Stowarzyszenia, 
zawiadamiając członków pisemnie co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego 
Zgromadzenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym 
terminie i niezaleŜnie od liczby obecnych w drugim terminie.  
 
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale Ŝy: 
1. Uchwalanie głównych kierunków strategicznych dotyczących działalności 
merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia. 
2.   Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu  
na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
3.    Wybór i odwoływanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej. 
4.    Nadawanie godności członka honorowego. 
5. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się 
Stowarzyszenia. 
6.    Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu. 
7. Rozpatrywanie spraw nie naleŜących do kompetencji innych władz 
Stowarzyszenia.  

 
§ 20 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 2 miesięcy: 
a) z własnej inicjatywy 
b) na Ŝądanie Komisji Rewizyjnej 
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
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§ 21 
Zarząd jest najwyŜszą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 
Zgromadzeniami. Zarząd składa się z 3-7 członków. Posiedzenia Zarządu 
zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niŜ raz na sześć miesięcy.  
 

§ 22 
Do kompetencji Zarz ądu nale Ŝy: 
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych 
przez Walne Zgromadzenie. 
3. Dźwiganie podstawowej finansowej odpowiedzialności za Stowarzyszenie. 
4. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 
5. Sporządzanie sprawozdań z jego działalności. 
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń. 
7. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.  
8. Nadzorowanie polityki i programów Stowarzyszenia. 
9. Opiniowanie i przyjmowanie projektów. 
10. Powoływanie specjalistycznych zespołów doradczych dla opiniowania planów 
działalności Stowarzyszenia. 
11. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i członków 
wspierających. 
12. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności 
Stowarzyszenia. 
13. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
14 Uchwalanie regulaminów wewnętrznych. 
15. Tworzenie, rozwiązywanie i nadzorowanie wewnętrznych władz Stowarzyszenia 
(komitetów, komisji itp.) i Biura, określanie ich celów i zasad funkcjonowania. 
16. Zatrudnianie, zwalnianie i ewaluacja pracy Dyrektora Wykonawczego Biura. 
17. Decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń i 
organizacji i takŜe zatwierdzanie honorowych członków. 
18. Odpowiadanie za wszystkie działania, projekty, personel itp. Stowarzyszenia. 
 

§ 23 
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.  
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale Ŝy: 
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia.  
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i Ŝądanie 
wyjaśnień. 
3. Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 
4. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz 
występowanie z wnioskiem o absolutorium dla ustępującego Zarządu.  

 
 

Rozdział V 
Majątek Stowarzyszenia 

 
§ 24 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
Na fundusze składają się: 
a) wpływy ze składek członkowskich 
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b) dotacje, darowizny, spadki, zapisy  
c) wpływy z działalności statutowej 
d) wpływy z dotacji i ofiarności publicznej 
e) wpływy z dotacji budŜetowych. 

 
§ 25 

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwie osoby - członkowie 
Zarządu lub upowaŜnieni przez Zarząd pracownicy lub członkowie Stowarzyszenia. 
Zarząd upowaŜnia Dyrektora wykonawczego Biura do reprezentowania 
Stowarzyszenia w sprawach bieŜących. 
 

 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwi ązanie Stowarzyszenia 

 
§ 26 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje 
Walne Zgromadzenie 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu 
na liczbę obecnych. Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku 
Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.  
 
 
 
 
 
Warszawa, 28 marca 2010 roku.                            
 
                  
 
Za Zarząd Stowarzyszenia: 

       
 
 
 
 

 Kinga Nowicka-Lohmann               Aleksandra Sol ik 
 
 
 
 
 


