STATUT
Federacji Znaki Równości
(tekst jednolity po zmianach z 4 sierpnia 2022 r.)
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Związek stowarzyszeń o nazwie Federacja Znaki Równości, zwany dalej „Federacją”, jest
dobrowolnym porozumieniem stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych.
2. Federacja posiada osobowość prawną jako związek stowarzyszeń.
3. Siedzibą Federacji jest miasto Kraków.
4. Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność również poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Federacja działa przy zachowaniu zasad dobrowolności, równouprawnienia i otwartości.
Przystąpienie do Federacji nie narusza samodzielności i suwerenności organizacji członkowskich.
7. Federacja może tworzyć, jak i przystępować do innych osób prawnych, w tym również
zagranicznych, w szczególności zaś organizacji zrzeszających organizacje pozarządowe.
8. Federacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązującego prawa, w
szczególności ustawy prawo o stowarzyszeniach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
9. Federacja ma prawo do ustalenia własnego znaku graficznego, własnych symboli, odznak i
pieczęci. Powyższe i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.
10. Federacja powołana jest na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
§2
Celem działania Federacji jest:
a) przeciwdziałanie dyskryminacji, przede wszystkim ze względu na płeć i seksualność;
b) krzewienie tolerancji, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, zwłaszcza wobec osób LGBTQ
(lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queerowych);
c) kształtowanie i integracja społeczności osób LGBTQ;
d) budowanie społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnorodność;
e) ochrona praw człowieka i swobód obywatelskich;

f)

tworzenie i prowadzenie centrów społeczności LGBTQ;

g) promocja zdrowia fizycznego i psychicznego, propagowanie zdrowego trybu życia;
h) wspieranie działalności organizacji członkowskich;
i)

rzecznictwo w sprawach będących przedmiotem działalności organizacji członkowskich oraz
społeczności przez nie reprezentowanych;

j)

rozwijanie dialogu i współpracy organizacji członkowskich oraz reprezentowanych przez nie
społeczności z sektorem publicznym i innymi środowiskami;

k) rozwój organizacji pozarządowych i profesjonalizacja ich działalności;
l)

integracja i rozwój współpracy organizacji pozarządowych;

m) wzmacnianie wizerunku organizacji pozarządowych oraz kształtowanie sprzyjającego dla nich
otoczenia;
n) nawiązywanie współpracy i wymiany doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
o) działania na rzecz umacniania w Polsce i w Unii Europejskiej ochrony danych osobowych, w
szczególności ochrony danych osobowych członków społeczności LBGTQ.
§3
1. Cele określone w § 2 realizowane są poprzez:
a) prowadzenie centrów społeczności LGBTQ;
b) działalność edukacyjną i informacyjną, w tym organizację szkoleń, warsztatów, kursów –
również w formie elektronicznej;
c) organizację seminariów, konferencji i wydarzeń o zbliżonym charakterze;
d) działalność kulturalną, w tym organizację festiwali, koncertów, wystaw;
e) działalność artystyczną;
f)

działalność wydawniczą;

g) działalność naukową i badawczą, monitoring i ewaluację;
h) działalność konsultacyjną i doradczą;
i)

działalność sportową i rekreacyjną;

j)

działalność prozdrowotną i profilaktyczną w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego;

k) działalność rzeczniczą i lobbing, opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym;
l)

organizację kampanii informacyjnych, promocyjnych lub społecznych;

m) prowadzenie stron internetowych, portali w mediach społecznościowych, blogów lub
działalność prasową;
n) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i zasobów, upowszechnianie sprawdzonych
rozwiązań;
o) badanie potrzeb członków Federacji i ich otoczenia;
p) działalność animacyjną i integracyjną;
q) podejmowanie i wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu
społecznemu;

r)

zbieranie i upowszechnianie informacji na temat zasad i praktyk związanych z dostępnością
środków finansowych dla organizacji pozarządowych;

s) działalność publicystyczną;
t)

udzielanie wsparcia materialnego i finansowego organizacjom pozarządowym,

u) udzielania

pomocy

prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

działalność wspomagającą rozwój demokracji,
v) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej zagrożonych
wykluczeniem społecznym lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych i queerowych
x) promocję i organizację wolontariatu.
2. Powyższe cele federacja realizować może w formie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego.
3. Dla osiągnięcia swoich celów Federacja może podejmować współpracę z instytucjami
publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§4
1. Członkowie Federacji dzielą się na członków zwyczajnych, członków wspierających i członków
honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba prawna nie działająca dla zysku, która spełni
następujące kryteria:
a) wyraża wolę przystąpienia i aktywnego działania w Federacji,
b) prowadzi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność statutową,
c) prowadzi działalność równościową, antydyskryminacyjną lub prawnoczłowieczą,
d) złożyła pisemną deklarację przystąpienia do Federacji oraz zobowiąże się do przestrzegania
Statutu Federacji.
3. Członkiem wspierającym Federacji może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do
czynności prawnych, jak i osoba prawna, w tym zagraniczna osoba prawna, która spełni
następujące kryteria:
a)

wyraża wolę przystąpienia do Federacji,

b)

uznaje Statut,

c)

deklaruje pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową dla Federacji,

d)

złożyła deklarację członkowską.

4. Członkiem honorowym Federacji może zostać osoba prawna lub fizyczna szczególnie zasłużona
w działalności w obszarze celów statutowych Federacji, która przyjmie zaproszenie do
członkostwa honorowego.

§5
1. Nabycie członkostwa i wykluczenie z zastrzeżeniem ust. 2 następuje na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków Federacji.
2. Nabycie członkostwa może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu przy zachowaniu
następującego trybu:
a. Podmiot zainteresowany nabyciem członkostwa składa wniosek Zarządowi, do
którego dołącza rekomendację dwóch członków Federacji.
b. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku wraz z rekomendacją Zarząd informuje
wszystkich członków zwyczajnych dając im 21 dni na ewentualne wniesienie
sprzeciwu wobec przyjęcia nowego członka.
c.

Przy braku sprzeciwu wyrażonego w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. b
powyżej Zarząd podejmuje uchwałę w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia
nowego członka.

d. W wypadku zgłoszenia sprzeciwu przez członka zwyczajnego lub w wypadku podjęcia
przez Zarząd uchwały o odmowie przyjęcia nowego członka, sprawę rozpatruje
najbliższe Walne Zebranie Członków.

§6
1. Członek Federacji jest reprezentowany w Federacji przez swoje organy reprezentacji lub
odpowiednio upoważnionych pisemnie pełnomocników, będących osobami fizycznymi.
2. Osoby fizyczne, będące członkami wspierającymi lub honorowymi, powinny realizować swoje
uprawnienia i obowiązki osobiście.
3. Osoba fizyczna może reprezentować, jako członek właściwego organu reprezentacji albo
pełnomocnik, wyłącznie jednego członka Federacji.
4. Odpowiednie organy oraz pełnomocnicy, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są przedłożyć
aktualne dokumenty, potwierdzające ich uprawnienia do reprezentacji członków Federacji.
5. Osoba fizyczna, która jest członkiem wspierającym lub honorowym, nie może być członkiem
organu ani pełnomocnikiem, o których mowa w ust. 1, realizującym reprezentację w Federacji
innego jej członka.
6. Każdy członek Federacji ma prawo do zmiany, w dowolnym terminie, osoby lub osób
upoważnionych do reprezentowania go na forum Federacji w tym na Walnym Zebraniu Członków.
§7
1. Członek zwyczajny jest obowiązany:
a) propagować cele Federacji i aktywnie uczestniczyć w realizacji tych celów,
b) przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Federacji,

c) regularnie opłacać składki członkowskie,
d) brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
e) dbać o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
2. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
a) wspierania realizacji celów statutowych,
b) przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Federacji,
c) wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy merytorycznej, rzeczowej lub finansowej dla
Federacji,
d) dbałości o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia.
3. Członkowie honorowi powinni dbać o dobre imię Federacji oraz wzrost jej roli i znaczenia,
4. Nie można łączyć różnych rodzajów członkostwa.
§8
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) wybierania członków władz Federacji i wskazywania swoich kandydatów do tych władz
jak i brania udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków, przy czym
członek zwyczajny zawsze ma 1 głos w głosowaniach,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
c) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych przedsięwzięciach wynikających z
realizacji celów statutowych,
d) do korzystania z pomocy (i urządzeń) Federacji na zasadach określonych przez Zarząd
Federacji na zasadzie równego dostępu.
2. Członkowie wspierający Federacji mają prawo do:
a) wskazywania swoich kandydatów do władz Federacji,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
c) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych przedsięwzięciach wynikających z
realizacji celów statutowych,
d) do korzystania z pomocy (i urządzeń) Federacji na zasadach określonych przez Zarząd
Federacji na zasadzie równego dostępu,
e) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
3. Członkowie honorowi Federacji mają prawo do:
a) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do władz Federacji,
b) uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych przedsięwzięciach wynikających z
realizacji celów statutowych,
c) udziału z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
§9
1. Członkostwo w Federacji ustaje z chwilą:

a) śmierci osoby fizycznej lub wygaśnięcia osobowości prawnej,
b) złożenia przez członka Federacji deklaracji wystąpienia z Federacji, w formie pisemnej
pod rygorem nieważności,
c) wykluczenia członka Federacji.
2. Wykluczenie członka Federacji podjęte decyzją Walnego Zebrania Członków może nastąpić ze
względu na:
a) nie wywiązywanie się z przyjętych obowiązków statutowych,
b) rażące naruszenie lub uporczywe naruszanie Statutu lub uchwał władz Federacji,
c) działanie na niekorzyść interesów Federacji lub jej dobrego imienia,
d) nieopłacanie składek przez okres dłuższy niż 2 lata.
e) prawomocny wyrok skazujący osobę fizyczną, będącą członkiem Federacji, za
przestępstwo umyślne.
3. Zawieszenie członka Federacji podjęte decyzją Zarządu może nastąpić ze względu na:
a) brak obecności na 3 kolejnych walnych Zgromadzeniach Członków,
b)

opóźnienie w zapłacie składki członkowskiej wynoszące co najmniej 9 miesięcy, o ile
członek nie został zwolniony z obowiązku opłacania składki na podstawie §27 ust. 2
Statutu.

4. W ciągu 7 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu członka Federacji, Zarząd informuje Komisję
Rewizyjną oraz wszystkich członków Federacji o podjęciu uchwały. Zawieszonemu członkowi
przysługuje prawo odwołania od uchwały Zarządu do Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od
przesłania mu informacji o zawieszeniu. Komisja Rewizyjna rozpatruje odwołanie w ciągu 30 dni
od otrzymania odwołania. O podjętej decyzji Komisja Rewizyjna informuje w ciągu 7 dni od
podjęcia decyzji Zarząd oraz wszystkich członków Federacji.
5. Zawieszenie, o którym mowa w:
a) § 9 ust. 3 lit. a) ustaje w przypadku powzięcia przez Walne Zebranie uchwały o
odwieszeniu członka Federacji,
b) § 9 ust. 3 lit. b) ustaje w dniu uiszczenia zaległych składek przez Członka Federacji.

Rozdział IV
Władze Federacji
§ 10
Władzami Federacji są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 11
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz do roku.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej
lub co najmniej 3 członków zwyczajnych Federacji.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu posiedzenia i porządku Walnego Zebrania Członków wysyłane
jest członkom Federacji i członkom władz Federacji na co najmniej 14 dni przed jego odbyciem.
Ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku sytuacji określonych w § 13 ust. 4.
4. Składający wniosek, o których mowa w ust. 2, uzyskują prawo zwołania Walnego Zebrania
Członków jeśli Zarząd nie wyśle zawiadomienia w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.
5. Członkowie Federacji mogą zgłaszać propozycje zmian w porządku obrad do 8 dni przed
terminem

Walnego

Zebrania

Członków. Podmiot zwołujący Walne Zebranie Członków

zobowiązany jest do przesłania zaktualizowanego porządku obrad na 7 dni przed Walnym
Zebraniem Członków.
6. Walne Zebranie Członków może odbyć się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
przy zapewnieniu transmisji obrad w czasie rzeczywistym i umożliwieniu dwustronnej komunikacji
w czasie rzeczywistym. Zastosowane środki komunikacji elektronicznej muszą umożliwiać
przedstawicielom członków zwyczajnych Federacji wypowiedź w toku obrad i wykonywanie prawa
głosu.
7. Walne Zebranie Członków w sposób wskazany w ust. 6 powyżej odbywa się, jeżeli:
1) wprowadzony został na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego,
stan epidemii, stan nadzwyczajny lub wskutek działania siły wyższej nie jest możliwe
przeprowadzenie obrad w zwykłym trybie, albo
2) co najmniej bezwzględna większość wszystkich członków zwyczajnych Federacji złoży w
formie dokumentowej lub pisemnej:
a)w odpowiedzi na wniosek Zarządu oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie
obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bądź
b)wniosek o przeprowadzenie obrad z wykorzystaniem takich środków, a Zarząd
wyrazi na to zgodę.
8. W

przypadku zamiaru przeprowadzenia obrad z wykorzystaniem środków komunikacji

elektronicznej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, należy zawrzeć dokładny opis sposobu
uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. W sytuacji wskazanej w ust. 7 pkt. 1), a także, jeśli
wnioski o przeprowadzenie obrad z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o których
mowa w ust. 7 pkt. 2, złożone zostały przed wysłaniem zawiadomienia, można odstąpić od
wskazania w tym zawiadomieniu miejsca przeprowadzenia obrad.
9. W razie podjęcia przez Zarząd decyzji o przeprowadzeniu obrad z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej wskutek złożenia przez członków zwyczajnych wniosków, o których
mowa w ust. 7 pkt. 2, po przesłaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, należy niezwłocznie,
nie później niż na 7 dni przed terminem obrad, przesłać informację o planowanym odbyciu obrad
w tym trybie wraz z dokładnym opisem sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu.

§ 12
1. W Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie zwyczajni
Federacji, reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli.
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków
wybrany na początku obrad zwykłą większością głosów. Do momentu wyboru Przewodniczącego,
obradami kieruje Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności inny członek Zarządu.
3. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego
Walnego Zebrania Członków i protokolanta. Protokół może zostać sporządzony także w formie
dokumentowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym,
podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. Obecność na Walnym Zebraniu Członków przedstawiciele członków Zwyczajnych poświadczają
poprzez podpisanie listy obecności lub złożenie oświadczenia o uczestnictwie w Walnym Zebraniu
Członków które wskazuje datę i miejsce obrad, a w przypadku obrad z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej zamiast miejsca obrad sposób uczestnictwa w tych obradach.
5. Lista obecności i oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, mogą zostać sporządzone także w
formie dokumentowej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym,
podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 13
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z wyłączeniem spraw przedstawionych w § 13 ust. 2,
podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy wszystkich
członków zwyczajnych Federacji.
2. W poniższych sprawach Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały bezwzględną większością
głosów wszystkich członków zwyczajnych:
a) zmiany statutu,
b) rozwiązanie Federacji,
c) przyjmowanie i wykluczanie członków Federacji na zasadach określonych w Statucie.
3. Walne Zebranie Członków może postanowić o głosowaniu w trybie tajnym na wniosek co najmniej
jednego członka zwyczajnego. W celu przeprowadzenia głosowania w trybie tajnym wybiera się
komisję skrutacyjną, która jest odpowiedzialna za jego przeprowadzenie.
4. W przypadku braku kworum, o którym mowa w ust. 1, w pierwszym terminie, podmiot, który zwołał
Walne Zebranie Członków, uzyskuje uprawnienie zwołania Walnego Zebrania Członków w drugim
terminie w trybie przyśpieszonym, to jest wyznaczając drugi termin nie wcześniej niż na 24
godziny po pierwszym terminie i nie później niż dwa tygodnie po nim, a jednocześnie wysyłając
zawiadomienie o drugim terminie nie później niż na 24 godziny przed drugim terminem.
5. Członkowie zawieszeni nie są liczeni do kworum i nie mają prawa głosu.

§ 14
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) Wprowadzanie zmian w statucie,
b) Przyjmowanie i wykluczanie członków Federacji na zasadach określonych w Statucie,
c) Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) Ustalanie liczby członków Zarządu,
e) Ustalanie wysokości składek,
f)

Uchwalanie kierunków, strategii i programów działania Federacji,

g) Podejmowanie decyzji o zakładaniu innych osób prawnych,
h) Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych organizacji przez Federację,
i)

Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

j)

Przyjmowanie sprawozdania finansowego po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej;

k) Przyjmowanie sprawozdania merytorycznego.
§ 15
1. Zarząd składa się z od 3 do 7 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. Członkowie Zarządu wybierani są na 3-letnią, indywidualną kadencję.
3. Walne Zebranie Członków wybiera członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa, w
głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się według procedur opisanych w § 16. Za przeprowadzenie
wyborów odpowiedzialna jest komisja skrutacyjna, wybierana po podjęciu uchwały, o której mowa
w ust. 1.
4. Wybór Prezesa Zarządu Federacji odbywa się w odrębnym głosowaniu od wyboru pozostałych
członków Federacji.
5. Każdy członek zwyczajny, wspierający lub honorowy może zgłosić łącznie maksymalnie 3
kandydatów na funkcję Prezesa lub innego członka Zarządu.

§ 16
1. Wybory na Prezesa Zarządu odbywają się według następujących zasad:
a)

Każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków, może oddać głos
tylko na jednego kandydata.

b)

Prezesem Zarządu zostaje kandydat z największą liczbą głosów.

c)

Jeżeli po ustaleniu listy kandydatów i wyników głosowania okaże się, że jest dwóch lub
więcej kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów kwalifikującą do objęcia
mandatu Prezesa, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, obejmujące wybór
wyłącznie pomiędzy tymi kandydatami.

2.

Wybory na pozostałych członków Zarządu odbywają się według następujących zasad:

a) Głosowanie na pozostałych członków Zarządu odbywa się po głosowaniu na Prezesa Zarządu,
o ile wybór Prezesa odbywał się na tym samym Walnym Zebraniu Członków.
b) Każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków, może oddać głos na
maksymalnie tylu kandydatów ilu członków ma być wybranych do Zarządu (nie licząc Prezesa)
zgodnie z podjętą uchwałą, o której mowa w § 15 ust. 1.
c) Członkami Zarządu zostają kandydaci z największą liczbą głosów.
d) Jeżeli po ustaleniu listy kandydatów i wyników głosowania okaże się, że kandydatów, którzy
uzyskali liczbę głosów kwalifikujących do objęcia mandatu, jest więcej niż miejsc w Zarządzie,
po ustaleniu którzy kandydaci uzyskali taką samą, najniższą liczbę głosów, kwalifikującą do
objęcia mandatu, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, obejmujące wybór wyłącznie
pomiędzy tymi kandydatami.
3.

Wybory na Wiceprezesa Zarządu odbywają się według następujących zasad:

a) Każdy członek zwyczajny, biorący udział w Walnym Zebraniu Członków, może oddać głos na
jednego kandydata spośród członków Zarządu, z wyłączeniem Prezesa Zarządu.
b) Wiceprezesem Zarządu zostaje kandydat z największą liczbą głosów.
c) Jeżeli rozstrzygnięcie wyborów nie jest możliwe z powodu uzyskania jednakowej liczby głosów
przez więcej niż jednego kandydata ust. 2 lit. d stosuje się odpowiednio.
4. Opisane w § 16 zasady wyboru nie naruszają zasady indywidualnej kadencji z § 15 ust. 2 i nie
mogą być wykładane i stosowane w taki sposób, by prowadzić do jej naruszenia.
§ 17
1.

W wypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu Federacji poniżej 3 osób lub w przypadku
braku możliwości pełnienia przez Prezesa funkcji, w tym jego ustąpienia, śmierci lub długotrwałej
choroby, zwołuje się Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni od stwierdzenia tego
zdarzenia celem przeprowadzenia wyborów zgodnie z odpowiednimi przepisami statutu,
regulującymi wybory do Zarządu. W takim przypadku uprawnienie do zwołania Walnego Zebrania
Członków przysługuje również Komisji Rewizyjnej. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie wyśle
zawiadomień o zwołaniu Walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od chwili stwierdzenia
zdarzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków
przysługuje 3 członkom zwyczajnym Federacji.

2.

Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, może odwołać w każdym czasie Walne Zebranie
Członków.

3.

Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne

ścigane

z

oskarżenia publicznego lub

przestępstwo

skarbowe.

Z

dniem

uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w zdaniu poprzednim członkostwo w Zarządzie
Federacji automatycznie wygasa.

§ 18
1.

Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, Wiceprezes lub dwóch członków Zarządu.

3.

W sytuacji, gdy Zarząd nie wywiązuje się z realizacji § 18 ust. 1 Komisja Rewizyjna Federacji ma
prawo wnieść o zwołanie posiedzenia Zarządu. Posiedzenie Zarządu musi zostać zwołane na
wniosek Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

4.

Składający wniosek, o których mowa w ust. 3, uzyskują prawo zwołania posiedzenia Zarządu jeśli
Zarząd nie wyśle zawiadomienia w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

5.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Federacji, zaproszeni goście i członkowie komisji eksperckich,
doradczych i zespołów roboczych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.

6.

O posiedzeniu Zarządu należy poinformować członków Federacji i pozostałe władze Federacji.

7.

Z obrad posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, podpisany przez Prezesa lub Wiceprezesa i
protokolanta.

8.

Do posiedzeń Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6, z tym, że posiedzenie
w tym trybie może odbyć się, jeśli weźmie w nim udział bezwzględna większość członków
Zarządu. Do protokołu z posiedzenia Zarządu stosuje się odpowiednio postanowienia § 12 ust. 3.
§ 19

1.

Zarząd Federacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy składu w trybie jawnym. Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający w głosowaniach Zarządu.

2.

W poniższych sprawach Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich
członków Zarządu:
a) zawieszanie członków zwyczajnych w ich prawach,

3.

Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwały w trybie obiegowym
podejmowane są bezwzględną większością głosów wszystkich Członków Zarządu. Możliwość
głosowania kończy się w ciągu 7 dni od dnia poddania uchwały pod głosowanie. Każdy Członek
Zarządu może poddać uchwałę pod głosowanie.
§ 20

1.

Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
a) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
b) Kierowanie bieżącą pracą Federacji,
c) Reprezentowanie Federacji na zewnątrz, działanie w jej imieniu,
d) Uchwalanie, po przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji, stanowisk w sprawach o istotnym
znaczeniu dla Federacji i jej członków;

e) Sporządzanie sprawozdań finansowych, przedstawianie ich do opinii Komisji Rewizyjnej i
zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków,
f)

Co najmniej raz do roku sporządzanie sprawozdań merytorycznych i przedstawianie ich
Walnemu Zebraniu Członków wraz z planem działalności na kolejny rok,

g) Powoływanie zespołów roboczych, komisji eksperckich oraz doradczych przy Zarządzie,
h) Realizacja budżetu Federacji,
i)

Kierowanie i zarządzanie zatrudnieniem w Federacji,

j)

Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

k) Zwalnianie ze składek członkowskich i odraczanie terminu płatności składek członkowskich,
l)

Uchwalenie swojego regulaminu prac,

m) Możliwość zawieszania członków zwyczajnych w ich prawach - zgodnie z §9 pkt 3,
n) podejmowanie uchwały w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia nowego członka na
zasadach określonych w Statucie.
2.

Zarząd ponosi odpowiedzialność za wykonywanie przez siebie kompetencji przed Walnym
Zebraniem Członków. Za czynności wykonywane w ramach odpłatnych umów zawartych
pomiędzy członkiem Zarządu a Federacją członek Zarządu dodatkowo odpowiada przed Komisją
Rewizyjną.

3.

Członkowie Zarządu mogą samodzielnie prowadzić bieżące sprawy Federacji w zakresie
wcześniej ustalonym przez Zarząd, lecz nieprzekraczającym czynności zwykłego Zarządu.

4.

Niezwłocznie po przyjęciu przez Walne Zebranie Członków sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania merytorycznego, Zarząd publikuje oba te dokumenty na stronie internetowej
Federacji, jak również w inny sposób, jeżeli jest on wymagany przepisami prawa.

5.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od Federacji wynagrodzenie za wykonywanie przez siebie
określonych czynności wymagających znacznego nakładu czasu i pracy. Za takie czynności
należy uważać w szczególności zarządzanie jednym lub kilkoma projektami grantowymi,
wykonywanie czynności w ramach prowadzonej przez Federację działalności gospodarczej,
prowadzenie lub koordynowanie zespołu roboczego Federacji, wykonywanie czynności w ramach
oddelegowania przez Federację do uczestnictwa w pracach innej organizacji pozarządowej lub
instytucji. W zależności od natury czynności Federacja może zawrzeć z członkiem Zarządu
stosowną umowę odpłatną. Zawarcie lub zakończenie umowy odpłatnej pomiędzy Federacją a
członkiem Zarządu nie wpływa na bieg jego kadencji. Wysokość wynagrodzenia ustalonego w
umowie odpłatnej z członkiem Zarządu nie może przekraczać miesięcznie kwoty przeciętnego
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego za rok poprzedni.
§ 21

1.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i
Sekretarza.

2.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są na 2-letnią, wspólną kadencję. Jeżeli kadencja
członków Komisji Rewizyjnej upłynie przed dniem, na który zwołano Walne Zebranie Członków, to
ulega ona automatycznemu przedłużeniu do dnia najbliższego Walnego Zebrania Członków.

3.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz na rok i są zwoływane przez
Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały
bezwzględną większością głosów wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie.

5.

Funkcji członka Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

6.

Każdy członek zwyczajny i członek wspierający mogą zgłosić w wyborach do Komisji Rewizyjnej
maksymalnie 3 kandydatów.

7.

Wybór Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym. Wybory odbywają się według
procedur opisanych w § 22.

8.

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Z dniem
uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w zdaniu poprzednim członkostwo w Komisji
Rewizyjnej automatycznie wygasa.

9.

Do posiedzeń Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowienia § 11 ust. 6, z tym, że
posiedzenie w tym trybie może odbyć się, jeśli weźmie w nim udział bezwzględna większość
członków Komisji Rewizyjnej. Do protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stosuje się
odpowiednio postanowienia § 12 ust. 3.

§ 22
1.

Każdy członek zwyczajny biorący udział w Walnym Zebraniu Członków może oddać głos na co
najwyżej trzech kandydatów.

2.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostają kandydaci z największą liczbą głosów.

3.

Do przeprowadzenia wyborów do Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 16 ust. 2.

4.

Komisja

Rewizyjna

na

swym

pierwszym

posiedzeniu

wybiera

spośród swego grona

Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza. Posiedzenie to zwoływane jest
niezwłocznie po wyborze Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.
5.

W wypadku zmniejszenia stanu osobowego Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Zarząd
Federacji zwołuje, w terminie do 30 dni od zmniejszenia składu osobowego, Walne Zebranie
Członków celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające odbywają się
zgodnie z przepisami statutu regulującymi wybór Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie
Członków. Kadencja osób wybranych w opisanym trybie upływa wraz z kadencją pozostałych
osób należących do Komisji Rewizyjnej.

6.

Członkowie Komisji Rewizyjnej informują bezzwłocznie Komisję Rewizyjną, Zarząd oraz członków
zwyczajnych o zaistnieniu w ich przypadku zagrożenia konfliktem interesów lub konfliktu

interesów w pełnieniu funkcji, w szczególności wspólnego pożycia, stosunku pokrewieństwa,
stosunku służbowego z członkami Zarządu lub skazania prawomocnym wyrokiem. Członek
Komisji nie musi dokonywać powyższego powiadomienia, jeśli bezzwłocznie po zaistnieniu
okoliczności o których mowa w zdaniu 1 złoży rezygnację z funkcji w Komisji.
§ 23
Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie gospodarki finansowej oraz rachunkowości Federacji,
b) uchwalanie swojego regulaminu prac,
c) kontrolowanie zgodności działalności Zarządu ze statutem, przepisami powszechnie
obowiązującymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków oceny celowości i rzetelności działalności
finansowej i gospodarczej Federacji,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków i Posiedzenia Zarządu
lub jego zwoływanie zgodnie ze statutem,
f)

możliwość brania udziału w zebraniach Zarządu i Walnych Zebraniach Członków z głosem
doradczym,

g) żądanie wyjaśnień pisemnych lub ustnych od Zarządu jak i członków zwyczajnych i
wspierających Federacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Federacji.
h) kontrola nad wykonywaniem przez członka Zarządu zadań w ramach odpłatnej umowy
zawartej przez członka Zarządu z Federacją.

§ 24
Uprawnienia i obowiązki Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej są ich uprawnieniami, jako osób
fizycznych pełniących funkcje w tych organach. Nie są związani jakimikolwiek instrukcjami od
członków Federacji. Wywieranie na nich wpływu przy wykorzystaniu powiązań istniejących poza
Federacją jest sprzeczne z Statutem Federacji i stanowi jego naruszenie.
§ 25
1.

Reprezentowanie Federacji na zewnątrz może wykonywać każdy członek Zarządu samodzielnie z
zastrzeżeniem ust. 2.

2.

Do składania oświadczeń woli w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch Członków Zarządu, w tym
Prezesa lub Wiceprezesa.

3.

Przy zawieraniu umów pomiędzy członkiem Zarządu a Federacją, jak również przy ich wykonaniu,
zmianie lub zakończeniu Federację reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany jej
uchwałą lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V
Majątek Federacji
§ 26

1.

Majątek Federacji stanowią nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe oraz fundusze.

2.

Źródłami powstania majątku Federacji są:
a) składki członkowskie;
b) działalność gospodarcza;
c) zbiórki publiczne;
d) darowizny, spadki, zapisy;
e) dochody z majątku własnego Federacji;
f)

wpływy z działalności statutowej, w tym odpłatnej działalności pożytku publicznego;

g) dotacje, subwencje, granty;
h) inne źródła prawnie dozwolone.
3.

Federacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

4.

Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Federacji w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy Federacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

5.

Zabroniony jest zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Federacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

6.

Zabronione jest przekazywanie majątku Federacji na rzecz jej członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

7.

Zabronione jest wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

8.

Działalność gospodarcza Federacji może mieć jedynie dodatkowy charakter w stosunku do
prowadzonej przez Federację działalności pożytku publicznego.
§ 27

1.

Wysokość składek członkowskich ustala Walne Zebranie Członków.

2.

Zwolnienia członka zwyczajnego z obowiązku opłacania składki może dokonać na jego wniosek
Zarząd.

3.

Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, powinno być uzasadnione i weryfikowalne.

4.

Składka powinna być zapłacona do końca I kwartału tego roku, za który jest należna. Członek
zwyczajny może wnioskować do Zarządu o odroczenie terminu płatności składki członkowskiej.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza
§ 28
1.

Federacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach.

2.

Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być
przeznaczony do podziału między członków Federacji.

3.

Działalność gospodarczą organizuje i kieruje Zarząd.

4.

O podjęciu, zawieszeniu lub zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Zarząd.

5.

Działalność gospodarcza Federacji może mieć jedynie dodatkowy charakter w stosunku do
prowadzonej przez Federację działalności pożytku publicznego.

6.

Decyzja Zarządu, o której mowa w § 28 ust. 4 Statutu może dotyczyć podjęcia, zawieszenia lub
zakończenia działalności gospodarczej w jednym, niektórych lub we wszystkich niżej
wymienionych zakresach:

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
86.90.E - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji
§ 29

1.

Decyzja o rozwiązaniu Federacji wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej
bezwzględną większością głosów wszystkich członków zwyczajnych Federacji.

2.

Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej bezwzględną
większością głosów wszystkich członków zwyczajnych Federacji.

3.

Uchwalając rozwiązanie Federacji, Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną, a
także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk, o celach możliwie najbliższych
celom Federacji, na których rzecz zostanie przekazany majątek Federacji pozostały po
zaspokojeniu jej zobowiązań.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe
§ 30
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

2.

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez właściwy sąd rejestrowy.

