STATUT KULTURY RÓWNOŚCI
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1.
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kultura Równości, a w dalszej części statutu nazywane
jest Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona .
Art. 2.
Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem Stowarzyszenie KR. Skrócona nazwa stowarzyszenia
jest prawnie chroniona.
Art. 3.
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach"
z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada
osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
3. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej
równowartość 15.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Art. 4.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 5.
Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław.
Art. 6.
Stowarzyszenie może używać swej nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu Culture
of Equality.
Art. 7.
Stowarzyszenie może przystępować i być osobą członkowską organizacji krajowych i zagranicznych
o podobnym profilu działania. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuje większością głosów
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich.
Art. 8.
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może
być przeznaczony do podziału między jego osoby członkowskie.

Art. 9.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej osób członkowskich. Do prowadzenia
swych spraw może zatrudniać pracowników.
Art. 10.
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne
Zgromadzenie Osób Członkowskich zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 2
CELE I METODY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
Art. 11.
Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
1. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację psychoseksualną, tożsamość
płciową, wiek, wyznanie, przekonania, rasę, niepełnosprawność, status materialny we
wszystkich dziedzinach życia społecznego,
2. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ich temat,
3. działaniena na rzecz wzmocnienia akceptacji, zrozumienia i uznania osób
nieheteronormatywnych we wszystkich obszarach życia społecznego,
4. przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób nieheteronormatywnych, osób
niepełnosprawnych, o niskim statusie materialnym, kobiet i osób starszych,
5. wzmacnianie
indywidualnego
rozwoju
pozytywnych
tożsamości
u
osób
nieheteronomatywnych,
6. wspieranie działań na rzecz wprowadzenia prawnych zapisów antydyskryminacyjnych
dla osób nieheterownatywnych,
7. wspieranie równouprawnienia osób nieheteronormatywnych,
8. działalność prozdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień, propagowanie wiedzy
o bezpieczniejszym seksie oraz o chorobach przenoszonych drogą płciową, w szczególności
HIV/AIDS,
9. promowanie wyrównywania szans osób narażonych na wykluczenie społeczne, w tym
przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna, działania na rzecz kobiet i seniorów,
rozwój kształcenia zawodowego,
10. organizacja pomocy psychologicznej i prawnej dla osób zagrożonych dyskryminacją,
wykluczeniem społecznym i doświadczających różnych form przemocy, integracja i
emancypacja osób nieheteronormatywnych,
11. aktywizacja osób nieheteronormatywnych i zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem
społecznym,
12. promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej
problematyce antydyskryminacyjnej i równościowej,
13. działania na rzecz edukacji w zakresie równouprawnienia, różnorodności społecznej, edukacji
antydyskryminacyjnej i edukacji seksualnej,
14. budowanie społeczeństwa obywatelskiego i promowanie dialogu społecznego i
międzykulturowego w celu poszerzania skutecznego wprowadzania w życie zasady równego
traktowania,
15. wspieranie działalności naukowo-badawczej w dziedzinie równouprawnienia, różnorodności
społecznej i wykluczenia społecznego.

Art. 12.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. wywieranie nacisku metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki
masowego przekazu oraz opinię publiczną (petycje, listy otwarte do organów władzy, osób
publicznych itp.),
2. wspieranie projektów legislacyjnych przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na
orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, wiek, wyznanie, status materialny, rasę,
przekonania, niepełnosprawność,
3. działalność edukacyjną, w tym:
a) wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień seksualności
i tożsamości płciowej,
b) organizowanie konferencji i seminariów akademickich,
c) starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania wychowania
seksualnego w szkołach zmierzające do usunięcia z nich treści homofobicznych
i transfobicznych,
d) tworzenie i wspieranie projektów edukacyjnych kształtujących postawy akceptacji wobec
osób nieheteronormatywnych i innych grup narażonych na wykluczenie społeczne,
4. propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej
akceptacji dla osób niehetreonormatywnych,
5. prowadzenie działalności wydawniczej,
6. organizowanie akcji promujących rozwój kultury osób nieheteronormatywnych i narażonych
na wykluczenie społeczne (wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej i innych imprez
kulturalnych),
7. współpraca z innymi organizacjami i grupami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
równouprawnienia, przeciwdziałania dyskryminacji i walki o sprawiedliwość społeczną,
8. organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii, oświaty zdrowotnej
i prawa,
9. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, wystaw, konkursów,
10. organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych),
11. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.

ROZDZIAŁ 3
OSOBY CZŁONKOWSKIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
Art. 13.
W skład Stowarzyszenia wchodzą osoby członkowskie zwyczajne.
Art. 14.
1. Osobą członkowską zwyczajną Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych posiadająca pisemna rekomendację 2 osób członkowskich
stowarzyszenia. Osoba ta składa do Zarządu deklarację członkowską, w której zobowiązuje się
do działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu,
dokumentów wewnętrznych oraz decyzji zarządu.
2. Osobą członkowską stowarzyszenia może być cudzoziemiec, nawet jeśli nie zamieszkuje na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 15.
Osoba członkowska zwyczajna Stowarzyszenia ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich,
3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
5. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
Art. 16.
Obowiązkiem osób członkowskich Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu
oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
Osoby członkowskie zwyczajne zobowiązane są nadto do:
1. czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, uchwał i zarządzeń Władz
Stowarzyszenia,
3. przestrzegania zasad etyki i koleżeństwa,
4. dbania o stan techniczny przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia będących
w posiadaniu lub użytkowaniu osoby członkowskiej,
5. terminowego opłacania składek członkowskich.

Art. 17.
Osoby fizyczne nabywają członkostwo w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Od uchwały
odmawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich Stowarzyszenia. Odwołanie składa się pisemnie w siedzibie Stowarzyszenia w terminie
14 dni od otrzymania takiej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich
Stowarzyszenia jest ostateczna i wiążąca.
Art. 18.
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie na ręce Zarządu
Stowarzyszenia,
2. na skutek śmierci osoby członkowskiej z jej datą,
3. wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia
w następujących przypadkach:
a) łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
b) niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
c) utraty praw publicznych.
Art. 19.
Od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich w terminie 30 dni od doręczenia
decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich jest ostateczna i wiążąca.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA
Art. 20.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Art. 21.
1. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób
członkowskich uprawnionych do głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos
osoby przewodniczącej obradom.
2. Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i pochodzą z wyboru, a wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek
o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.
3. W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej w czasie trwania
kadencji, Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o uzupełnieniu składu każdej z władz
w drodze kooptacji spośród osób kandydujących poddanych pod głosowanie podczas
Walnego Zgromadzenia. Wyborowi w drodze kooptacji podlegają kolejno osoby, które
otrzymały najwyższy wynik w głosowaniu w trakcie Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób członkowskich władz nie może
przekroczyć 1/3 liczby osób członkowskich pochodzących z wyboru. Kadencja wybranych
w tym trybie osób członkowskich władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych
osób członkowskich.
Art. 22.
Osoby członkowskie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, a w razie potrzeby
lub możliwości, mogą być zatrudniane jako pracownicy.

ROZDZIAŁ 5
WALNE ZGROMADZENIE OSÓB CZŁONKOWSKICH
Art. 22a.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata.
Art. 23.
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą
ostatecznie o wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych
z realizacją jego celów.
Art. 24.
W Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich uczestniczą osoby członkowskie Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskic może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Art. 25.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich powiadamia osoby
członkowskie Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich.
Art. 26.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich jest zwoływane raz na rok. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Osób Członkowskich zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej
lub co najmniej na umotywowane żądanie 1/3 osób członkowskich zwyczajnych.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich musi zawierać
proponowany porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia,
Zarząd obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi
punktami.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich musi odbyć się w terminie miesiąca od daty
złożenia wniosku o jego zwołanie.
Art. 27.
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
Art. 28.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich należą następujące sprawy:
1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2. uchwalania zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie poszczególnych osób członkowskich władz Stowarzyszenia,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie budżetu,
7. uchwalanie wysokości, sposobu pobierania składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez osoby członkowskie Stowarzyszenia
lub jego władze,
10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 6
ZARZĄD
Art. 30.
1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób wybieranych spośród osób członkowskich Stowarzyszenia
przez Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich w tym Osoby Przewodniczącej Zarządowi.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Osób Członkowskich i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Wybór osób członkowskich Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej
jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.

4. Do obowiązków osoby przewodniczącej należy zwoływanie i prowadzenie spotkań zarządu
oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
5. W razie ustąpienia lub odwołania osoby przewodniczącej, Zarząd powierza jego obowiązki
jednemu ze swoich osób członkowskich.

1.
2.
3.

Art. 31
Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na 3 miesiące.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
uczestników.
Uchwały Zarządu są protokołowane.

Art. 32.
Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz sprawowanie kontroli finansowej
Stowarzyszenia,
3. realizacja celów Stowarzyszenia,
4. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Osób Członkowskich,
5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
8. zwoływanie Walnego Zebrania Osób Członkowskich,
9. przyjmowanie i skreślanie osób członkowskich Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 7
KOMISJA REWIZYJNA
Art. 33.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym osoby przewodniczącej. Wybór odbywa
się w głosowaniu jawnym, chyba że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzenie
głosowania w trybie tajnym.
Osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej wybierane są spoza osób członkowskich Zarządu na zasadach
identycznych z regułami wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 30.
Art. 34.
Komisja Rewizyjna jest kontrolną władzą Stowarzyszenia.
Art. 35.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności Zarządu;
2. składanie przynajmniej raz na rok sprawozdania z kontroli działalności Zarządu na Walnym
Zebraniu Osób Członkowskich;
3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Osób Członkowskich
oraz zebrania Zarządu;
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Osób Członkowskich.

ROZDZIAŁ 8
MAJĄTEK I FINANSE STOWARZYSZENIA
Art. 36.
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 37.
Na fundusze oraz majątek Stowarzyszenia składają się:
1. składki członkowskie,
2. dotacje i subwencje,
3. darowizny, spadki i zapisy,
4. wpływy z działalności własnej,
5. wpływy z ofiarności publicznej,
6. dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego,
7. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
8. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia.
Art. 38.
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 39.
1. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i niemajątkowych, składania
oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
upoważnione są dwie osoby członkowskie Zarządu działających łącznie.
2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz zobowiązań
finansowych Stowarzyszenia do wysokości równowartości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100) włącznie upoważnieni są jednoosobowo: Osoba Przewodnicząca Zarządowi, zaś powyżej
tej wartości upoważnieni są łącznie Osoba Przewodnicząca Zarządowi i osoba członkowska
Zarządu.
Art. 40.
Wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia
Osób Członkowskich.
Art. 41.
Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

ROZDZIŁ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
(ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA)
Art. 42.
Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich podjętej większością 2/3 osób członkowskich obecnych.
.
Art. 43.
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób
członkowskich Stowarzyszenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Art. 44.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia Prawa
o stowarzyszeniach.

Statut został przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 06 sierpnia 2012roku.

