STATUT STOWARZYSZENIA O!Środek działań równościowych

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę O!Środek działań
równościowych.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób aktywnych i
chętnych do podejmowania działań na rzecz budowy społeczeństwa otwartego, różnorodnego i
obywatelskiego, interesujących się zagadnieniami z zakresu edukacji o prawach człowieka,
edukacji międzykulturowej, kultury, edukacji obywatelskiej oraz wykluczenia społecznego.
§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto
Łódź.
§4
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§5
Stowarzyszenie jest osobą prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Działa na
podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001,
Nr 79, poz. 855 z późn. Zm.) oraz niniejszego statutu.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§7
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
§8
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§9
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych
przepisach prawa.
§ 10
Dochód działalności gospodarczej Stowarzyszenia może być przeznaczony jedynie na realizację
celów statutowych.

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji
§ 11
1. Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna i kulturalna skierowana przede
wszystkim do młodzieży, a także dzieci i dorosłych, w duchu wartości takich jak:
demokracja, różnorodność, prawa człowieka, wolność, równość, sprawiedliwość
społeczna, a w szczególności:
A. promowanie różnorodności w społeczeństwie;
B. wzmacnianie postaw akceptacji, tolerancji i szacunku;
C. przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści;
D. inicjowanie czynności prowadzących do integracji społeczeństwa;
E. poruszanie problemów grup mniejszościowych w społeczeństwie;
F. promowanie i wspieranie wielokulturowości;
G. działanie na rzecz edukacji o prawach człowieka;
H. animowanie społeczności lokalnej;
I. działania promujące zrównoważony rozwój.
§ 12
1. Stowarzyszenia realizuje swe cele poprzez:
A. prowadzenie edukacji pozaformalnej, o tematyce antydyskryminacyjnej (m.in. warsztaty,
spotkania, projekcje, wykłady, debaty);
B. organizowanie wydarzeń kulturalnych, m.in.: wystaw, koncertów, festiwali;
C. prowadzenie działalności szkoleniowej (m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty,
spotkania);
D. realizowanie projektów internetowych;
E. organizowanie wymian międzynarodowych, spotkań międzykulturowych;
F. współpracę z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządowymi,
rządowymi, organizacjami pozarządowymi Polskimi i międzynarodowymi;
G. tworzenie materiałów audiowizualnych (filmów, prezentacji audiowizualnych etc.);
H. pozyskiwanie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia;
I. prowadzenie działalności badawczej, informacyjnej i wydawniczej;
J. organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków w dziedzinach i
kierunkach ich zainteresowań́ ;
K. podejmowanie inicjatyw gospodarczych, z których zysk przeznaczany jest na cele
statutowe Stowarzyszenia;
L. integrację członków Stowarzyszenia poprzez aktywność́ kulturalną, rekreacyjną i
towarzyską.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia
§ 13
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
2. Członkiem Stowarzyszenia staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
A. zwyczajnych,
B. wspierających,
C. honorowych.
§14
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca
obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw
publicznych oraz cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uznają zadania i cele Stowarzyszenia. Przyjęcie na
członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na
podstawie uchwały Zarządu.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju i
propagowania celów Stowarzyszenia.
4. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o
rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
§ 15
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
A. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym;
B. korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności oraz pomocy
Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z celami statutowymi
organizowanych przez Stowarzyszenie;
C. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
A. swoją postawą i działaniami przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia;
B. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
C. dbania o jego dobre imię;
D. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu i
uchwał władz Stowarzyszenia;
E. regularnego opłacania składek.
3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
A. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub
honorowego;
B. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie;
C. wykluczenia ze Stowarzyszenia.
4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka
postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, niepłacenia składek
członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok, prawomocnego wyroku sądu
skazującego za przestępstwo umyślne,
5. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do
Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.

6. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków
wspierających i honorowych.
§ 16
1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków
przysługuje im tylko głos doradczy.
2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań
statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
§ 17
1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje
Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego
z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków
przysługuje mu tylko głos doradczy.
3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań
statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
A. Walne Zebranie Członków;
B. Zarząd;
C. Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów –
członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
§ 19
1. Organy Stowarzyszenia funkcjonują do czasu wyboru nowych władz.
2. Wybory i odwołanie władz Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu jawnym spośród
nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Każdorazowo Walne Zebranie
może podjąć decyzję o wyłączeniu jawności głosowania.
3. Do władz Stowarzyszenia wchodzą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
oddanych głosów. W przypadku niemożności wyłonienia zwycięzcy z powodu równej
liczby zdobytych głosów, dodatkowe głosowanie przeprowadza się jedynie wśród tych
kandydatów, którzy zdobyli równą liczbę głosów.

§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
A. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
B. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.
O terminie i miejscu obrad Zarząd zawiadamia skutecznie wszystkich członków Stowarzyszenia
za pomocą listu poleconego lub listu e-mail lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 7 dni
przed terminem rozpoczęcia obrad.
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile
statut nie stanowi inaczej, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
Głosowanie jest jawne, o ile statut nie stanowi inaczej.
7. Do kompetencji Walnego Zebrania należą:
A. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
B. uchwalanie zmian statutu;
C. wybór i odwoływanie poszczególnych członków władz Stowarzyszenia;
D. udzielanie Zarządowi Głównemu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
E. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
F. uchwalanie budżetu;
G. uchwalanie wysokości, sposobu pobierania składek członkowskich oraz wszystkich
innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
H. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
I. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
J. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze;
K. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
L. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
M. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia
zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób w tym prezesa i dwóch członków Zarządu. Prezesa i członków
Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród swoich członków.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes albo jeden z członków Zarządu.

4.
5.
A.
B.

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
Do kompetencji Zarządu należą:
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz sprawowanie kontroli finansowej
Stowarzyszenia;
C. realizacja celów Stowarzyszenia;
D. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
E. sporządzanie planów pracy i budżetu;
F. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
G. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
H. przyjmowanie i skreślanie członków.
§ 22
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego
oraz zastępcę.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
A. kontrolowanie działalności Zarządu;
B. składanie przynajmniej raz na rok sprawozdania z kontroli działalności Zarządu na
Walnym Zebraniu Członków;
C. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania
Zarządu;
D. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia;
E. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków.
5. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na rok.
§ 23
W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu może nastąpić poprzez dołączenie, którego dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż
połowę składu organu.
Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 24
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. wpływów ze składek członkowskich;
2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów;
3. wpływów z dotacji, subwencji i grantów;
4. wpływów z działalności statutowej;
5. ofiarności publicznej, w tym ze zbiórek publicznych;

6. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
7. dochody z działalności gospodarczej;
8. lokat i odsetek bankowych

9. innych źródeł.
§ 25
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków
Stowarzyszenia.
§ 26
Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów
upoważnieni są Prezes z jednym z członków Zarządu, działający łącznie.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 27
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu ..................................
Zarząd
1. .................................................................,
2. .................................................................,
3. ..................................................................,

