STATUT KAMPANII PRZECIW HOMOFOBII
Rozdział 1 Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Kampania Przeciw Homofobii, a w dalszej części statutu nazywane
jest Stowarzyszeniem.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.

Art. 11
1. Stowarzyszenie posługuje sie logotypem. Wzór logotypu stanowi załącznik nr 1 do statutu.
2. Logotyp Stowarzyszenia jest prawnie chroniony.
3. Stowarzyszenie może posługiwać sie skrótem KPH. Skrócona nazwa Stowarzyszenia jest
prawnie chroniona.

Art. 2
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.

Art. 3
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Art. 5
Stowarzyszenie może używać swej nazwy w tłumaczeniu na język angielski w brzmieniu Campaign
Against Homophobia.

Art. 6
Stowarzyszenie może przystępować i być członkiem organizacji krajowych i zagranicznych o
podobnym profilu działania. Uchwałę o przystąpieniu do organizacji podejmuje większością
głosów Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich.

Usunięto Art. 7

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 działa na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych dyskryminacją, w
szczególności ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową, oraz ich rodzin i bliskich, i
realizuje następujące cele:
a) zmiana przepisów dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość
płciową w polskim systemie prawnym,
b) upowszechnienie postawy akceptacji społecznej wobec osób, bez względu na ich
orientację seksualną i tożsamość płciową, i ich rodzin i bliskich,
c) wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów instytucjonalizujących
związki par osób niezależnie od ich płci,
d) zwiększenie dostępu do usług sektora ochrony zdrowia wolnych od dyskryminacji, w
szczególności ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję
płciową oraz cechy płciowe, oraz poprawa jakości tych usług,
e) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności profilaktyka uzależnień, propagowanie
wiedzy o bezpieczniejszym seksie i o infekcjach przenoszonych drogą płciową, HIV,
oraz AIDS,
f) podniesienie poziomu bezpieczeństwa i wolności od dyskryminacji, w szczególności ze
względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję płciową, w
placówkach edukacyjnych, oświatowych, szkolnictwie wyższym oraz sporcie,
g) poprawa jakości edukacji i dostępu do rzetelnej wiedzy o różnorodności orientacji
seksualnych, tożsamości płciowych, ekspresji płciowych oraz cech płciowych w
placówkach edukacyjnych, oświatowych i szkolnictwie wyższym,
h) oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich
resocjalizacji,
i) wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów penalizujących
przestępstwa i przemoc motywowane nienawiścią ze względu na orientację seksualną
i tożsamość płciową, oraz poprawa jakości ich ścigania,
j) zwiększenie dostępu osób poszkodowanych przestępstwami motywowanymi
nienawiścią oraz dyskryminacją ze względu orientację seksualną i tożsamość płciową

k)
l)
m)
n)
o)
p)

q)
r)
s)

do specjalistycznej pomocy i wsparcia, oraz poprawa ich jakości,
rozwinięcie ruchu sojuszników i sojuszniczek, w tym rodziców, rodzin i bliskich,
rozwój instytucjonalny organizacji i zwiększenie efektywności jej działań,
działania na rzecz pomocy społecznej i wspierania rodziców, rodzin, rodzicielstwa,
młodzieży i seniorów,
prowadzenie
nieodpłatnego
poradnictwa
psychologicznego,
prawnego,
seksuologicznego oraz obywatelskiego,
upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka, prawach seksualnych, zdrowotnych i
reprodukcyjnych oraz o prawach człowieka,
działania na rzecz swobód obywatelskich, demokracji, integracji europejskiej i
współpracy między społeczeństwami, wzmocnienie postaw obywatelskich i
patriotycznych,
promocja i organizacja wolontariatu,
działanie na rzecz innych organizacji pozarządowych w Polsce i poza jej granicami,
działania wspierające demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.

Art. 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
a) rzecznictwo polityczne, społeczne i prawne, m.in. oddziaływanie na decydentów
(partie, organizacje i grupy polityczne), uczestnictwo w procesach legislacyjnych i
konsultacjach społecznych, litygację strategiczną oraz mobilizowanie opinii publicznej
(petycje, apele, listy);
b) wszczynanie lub wstępowanie do krajowych lub międzynarodowych postępowań
przed organami władzy publicznej, sądowoadministracyjnymi oraz sądowymi, a także
reprezentowanie osób w trakcie przedmiotowych postępowań, w zakresie
przewidzianym stosownymi regulacjami prawnymi;
c) kształtowanie opinii publicznej i dyskursu medialnego, m.in. poprzez budowanie relacji
z mediami, kampanie społeczne i informacyjne;
d) tworzenie i promowanie systemowych rozwiązań edukacyjnych dla różnych grup
zawodowych, m.in. nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, psychologów, seksuologów,
pedagogów, prawników, prokuratorów, policji, sędziów, urzędników państwowych i
samorządowych, przedstawicieli mediów;
e) budowanie szerokiego ruchu sojuszników i sojuszniczek;
f) działalność edukacyjna, m.in. metodami warsztatów, seminariów, konferencji;
g) działalność naukowa, m.in. prowadzenie i współpraca przy badaniach naukowych;
h) działalność wydawnicza;
i) działalność strażnicza;
j) działalność kulturalna, m.in. organizacja wystaw, festiwali sztuki filmowej i teatralnej;
k) świadczenie bezpośredniego wsparcia, m.in. psychologicznego i prawnego;
l) organizacja zgromadzeń publicznych, demonstracji, protestów i akcji ulicznych;
m) aktywizacja i wzmacnianie społeczności osób zagrożonych wykluczeniem ze względu
na orientację seksualną, tożsamość lub ekspresję płciową i cechy płciowe, ich rodzin i
bliskich;
n) współpraca z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi, międzynarodowymi i
zagranicznymi;

o) wspieranie innych organizacji pozarządowych i grup obywatelskich;
p) rozwój instytucjonalny organizacji, m.in. zwiększanie kompetencji zespołu
pracowniczego, osób na wolontariacie oraz osób członkowskich , budowanie
niezależności i trwałości finansowej, a także wzmacnianie wizerunku KPH.
Rozdział 3 Osoby członkowskie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Art. 13
Osoby członkowskie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajne,
b. wspierające,
c. honorowe.

Art. 14
Osobą członkowską zwyczajną Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Osoba ta składa do Zarządu Deklarację Członkowską, w której
zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia i przestrzegania jego Statutu,
dokumentów wewnętrznych oraz uchwał zarządu;
oraz co najmniej dwóch pisemnych rekomendacji od innych osób członkowskich zwyczajnych
Stowarzyszenia.

Art. 15
Osobą członkowską wspierającą Stowarzyszenia może być:
a. osoba fizyczna, po złożeniu deklaracji osoby członkowskiej wspierającej oraz po
podjęciu uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia,
b. osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, po złożeniu
deklaracji osoby członkowskiej wspierającej oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd
Stowarzyszenia, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową lub w
inny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 16
Osobą członkowską honorową może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia,
która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów Statutowych Stowarzyszenia.

Art. 17
Tytuł honorowej osoby członkowskiej nadaje Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Art. 18
Zwyczajna osoba członkowska Stowarzyszenia ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia
b. uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich

c. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
d. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia,
(usunięto pkt. e)
f. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.

Art. 19
Osobom członkowskim wspierającym przysługują wszystkie prawa przysługujące osobom
członkowskim zwyczajnym, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Osobom
członkowskim wspierającym przysługuje prawo udziału w obradach Walnego Zgromadzenia z
głosem doradczym.

Art. 20
Honorowa osoba członkowska Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące osobom
członkowskim zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

Art. 21
Obowiązkiem osób członkowskich Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego
Statutu, oraz regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz godnego reprezentowania
Stowarzyszenia.
Zwyczajne osoby członkowskie zobowiązane są ponadto do:
a) czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
b) przestrzegania zasad etyki i koleżeństwa,
c) dbania o stan techniczny przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia, będących w
posiadaniu lub użytkowaniu osoby,
d) terminowego opłacania składek członkowskich.
Wspierające osoby członkowskie zobowiązane są do wspierania finansowego lub rzeczowego
działalności Stowarzyszenia i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej.

Art. 22
Osoby fizyczne i prawne nabywają członkostwo w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Od
uchwały odmawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania sie 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. 23
Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,
b. na skutek śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej osoby prawnej z jej data,
c. wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w

następujących przypadkach:
- nieprzestrzegania obowiązków wynikających ze statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
- utraty praw publicznych,
- prawomocnego wyroku sądu powszechnego, stwierdzającego naruszenie przez osobę
członkowską lub podmiot przez nią zarządzany przepisów antydyskryminacyjnych,
d. orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego o wykluczeniu.

Art. 24
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
a. dobrowolnego zrzeczenia sie członkostwa honorowego złożonego w formie pisemnej
Zarządowi Stowarzyszenia,
b. pozbawienia członkostwa honorowego na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich lub orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego,
c. śmierci osoby członkowskiej honorowej.

Art. 25
Od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, osobie której dotyczy
uchwała przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich w
terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i wiążąca.
Rozdział 4 Władze Stowarzyszenia
Art. 26
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Dyscyplinarny.

Art. 27
Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna i Sąd Dyscyplinarny pochodzą z wyboru. Wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o
przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.
W wypadku wygaśnięcia członkostwa w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej lub Sądzie Dyscyplinarnym
w czasie trwania kadencji, każda z tych władz Stowarzyszenia może podjąć uchwałę o
uzupełnieniu swego składu w drodze kooptacji spośród osób kandydujących poddanych pod
głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich. Wyborowi w drodze kooptacji
podlegają kolejno osoby, które otrzymały najwyższy wynik w głosowaniu w trakcie Walnego
Zgromadzenia Osób Członkowskich. Ilość powołanych w ten sposób osób członkowskich władz nie
może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości osób członkowskich każdej z nich. Kadencja wybranych w tym
trybie osób członkowskich władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych osób
członkowskich.

Art. 28
Osoby członkowskie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie a w razie potrzeby lub
możliwości, mogą być zatrudniane w Stowarzyszeniu.

Art. 29
O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz
Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób
uprawnionych do głosowania.
Rozdział 5 Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich
Art. 30
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą
ostatecznie o sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją
jego celów statutowych.

Art. 31
W Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich uczestniczą osoby członkowskie Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 32
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich powiadamia
zarząd co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich.

Art. 33
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich jest zwoływane raz na 2 lata.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na
zadanie Komisji Rewizyjnej lub na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 zwyczajnych osób
członkowskich.
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 sie w terminie
miesiąca od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.

Art. 34
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich obraduje według uchwalonego przez siebie
regulaminu obrad.

Art. 35

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich należą następujące sprawy:
a) wybór Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Sądu Dyscyplinarnego,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu
Dyscyplinarnego,
c) uchwalanie zmian w Statucie,
d) uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f) rozstrzyganie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia osoby
członkowskiej Stowarzyszenia,
g) podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne
wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich.

Art. 36
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy
obecności:
a. co najmniej połowy osób członkowskich Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania
b. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – przy
obecności przynajmniej 1/3 osób członkowskich Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany, a protokół podpisany przez osobę
przewodniczącą i osobę protokołująca.
W ciągu miesiąca osoby uczestniczące w Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich mogą
wnosić pisemne uwagi do protokołu.
Rozdział 6 Zarząd
Art. 37
Zarząd składa się z 4 do 6 osób wybieranych spośród osób członkowskich Stowarzyszenia przez
Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich.

Art. 38
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Osób Członkowskich i reprezentuje je na zewnątrz.

Art. 39
Wybór osób członkowskich Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej
jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.
Każda obecna i upoważniona do głosowania osoba biorąca udział w Walnym Zgromadzeniu Osób
Członkowskich oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów, ilu ma zostać wybranych w
głosowaniu. Te osoby kandydujące, które uzyskały największą ilość głosów (jednocześnie
uzyskując 40% głosów ważnych) zostają wybrane do Zarządu.
Kolejną turę głosowania należy przyprowadzić w razie:
a) równości głosów (przy uzyskaniu przez kandydatów minimalnych 40% oddanych głosów
ważnych) – pomiędzy osobami, które uzyskały równą ilość głosów,

b) gdy nie została wybrana minimalna liczba osób członkowskich zarządu.
Walne Zgromadzenie może zadecydować o podjęciu kolejnej tury głosowania w przypadku, gdy w
poprzednim głosowaniu nie została wybrana największa możliwa liczba osób członkowskich
zarządu.

Art. 40
1. Zarząd składa się z osób pełniących funkcje: dwójki osób Współprzewodniczących Zarządu,
Sekretarza lub Sekretarzyni Zarządu, Skarbnika lub Skarbniczki Zarządu, oraz, ewentualnie, osoby
lub osób członkowskich Zarządu.
2. Osoby Współprzewodniczące Zarządu, Sekretarz lub Sekretarzyni Zarządu, oraz Skarbnik lub
Skarbniczka Zarządu wybierani są przez osoby członkowskie Zarządu podczas pierwszego
spotkania Zarządu następującego po Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich, które ten skład
Zarządu wybrało. Mogą być także z tych funkcji odwołani decyzją tego Zarządu.
3. Do obowiązków osób pełniących funkcję Współprzewodniczących należy zwoływanie i
prowadzenie spotkań zarządu oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
4. Do obowiązków Sekretarza lub Sekretarzyni Zarządu należy protokołowanie spotkań i decyzji
Zarządu.
5. Do obowiązków Skarbnika lub Skarbniczki Zarządu należy nadzór nad zarządzaniem budżetem
rocznym organizacji oraz nad procedurami obiegu finansowego organizacji.
6. W razie ustąpienia lub odwołania jednego lub obojga Współprzewodniczących, Zarząd
powierza te obowiązki jednej lub dwóm ze swoich osób członkowskich.

Art. 401
Osoby kandydujące do Zarządu nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art.41
Zarząd zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na 3 miesiące.

Art. 42
Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy osób
członkowskich.
Uchwały Zarządu są protokołowane.

Art. 43
Do kompetencji Zarządu należą następujące sprawy:
a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia
Osób Członkowskich,
b) określanie szczegółowych kierunków działania, w tym przygotowywanie czteroletnich
Strategii Działania i przeprowadzanie procesu ich konsultacji z Osobami Członkowskimi
Zwyczajnymi,
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) uchwalanie budżetów rocznych i zatwierdzanie bilansów i sprawozdań rocznych,
e) podejmowanie decyzji kadrowych w zakresie pracowników i pracownic
Stowarzyszenia,
f) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
g) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich,
h) prowadzenie Centralnego Rejestru Osób Członkowskich,
i) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
j) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
k) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Osób
Członkowskich ,
l) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu kandydatów i kandydatek na osoby
członkowskie Rady Konsultacyjnej.
Usunięto art. 44
Rozdział 7 Komisja Rewizyjna
Art. 45
Komisja Rewizyjna składa sie z 3 osób, w tym osób pełniących funkcje przewodniczącego lub
przewodniczącej i sekretarza lub sekretarzyni.
Osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej wybierane są spoza osób członkowskich Zarządu i Sądu
Dyscyplinarnego na zasadach wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 39.

Art. 46
Komisja Rewizyjna jest kontrolną władzą Stowarzyszenia.

Art. 47
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego gospodarki
finansowej,
b. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
c. występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich,
d. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich.

Art. 471
Osoby członkowskie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być osobami członkowskimi organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rozdział 8 Sąd Dyscyplinarny

Art. 48
1. Sąd Dyscyplinarny składa się z 3 osób członkowskich wybranych przez Walne Zgromadzenie
Osób Członkowskich spoza osób członkowskich Zarządu i Komisji Rewizyjnej na zasadach wyboru
Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 39.
2. Sąd Dyscyplinarny wybiera ze swego grona osobę przewodniczącą.
3. Sąd Dyscyplinarny może w miarę potrzeb ustanowić inne funkcje w ramach swego składu.

Art. 49
Sąd Dyscyplinarny rozpatruje i rozstrzyga sprawy osób członkowskich Stowarzyszenia w zakresie
sporów powstałych miedzy osobami członkowskimi Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków
wynikających z ich przynależności do Stowarzyszenia.

Art. 50
Sąd Dyscyplinarny może orzekać następujące kary:
a. upomnienie,
b. wykluczenie ze Stowarzyszenia,
c. skierowanie do Walnego Zgromadzenia Osób Członkowskich wniosku o pozbawienie
honorowej osoby członkowskiej tytułu.
Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia.

Art. 51
Sąd Dyscyplinarny składa na każdym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Osób Członkowskich
sprawozdanie ze swej działalności.

Art. 511
Osoby kandydujące do Sądu Dyscyplinarnego nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Rozdział 9 Rada Konsultacyjna
Art. 52
Zarząd lub na jego wniosek Walne Zgromadzenie Osób Członkowskich może powołać Radę
Konsultacyjną, której przysługiwać będzie głos doradczy w sprawach bieżących Stowarzyszenia.

Art. 53
W skład Rady Konsultacyjnej mogą wchodzić osoby cieszące sie szacunkiem społecznym, które
wniosły trwały wkład w ochronę praw człowieka.

Usunięto Rozdział 10 (art. 54-66)

Rozdział 11 Majątek i finanse Stowarzyszenia
Art. 67
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości,
ruchomości i fundusze.

Art. 68
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do
działalności pożytku publicznego, dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej przeznaczane
są na finansowanie działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.

Art. 69
Na fundusze oraz majątek Stowarzyszenia składają się:
a. składki członkowskie,
b. dotacje i subwencje,
c. darowizny, spadki i zapisy,
d. wpływy z działalności własnej,
e. wpływy z ofiarności publicznej,
f. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
g. dochody z nieruchomości i ruchomości
stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia.

Art. 70
Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 71
Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia upoważnione są dwie osoby członkowskie Zarządu działające łącznie, w tym
przynajmniej jedna osoba pełniąca funkcję osoby Współprzewodniczącej Zarządu.

Art. 72
Wysokość składek członkowskich ustalona jest uchwałą Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich.
Nowe osoby członkowskie wpłacają składki w ciągu dwóch tygodni od otrzymania zawiadomienia
o przyjęciu do Stowarzyszenia.

Art. 73
Zarząd może tworzyć fundusze celowe w ramach posiadanych środków finansowych.

Art. 731
Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
osób członkowskich, osób członkowskich organów lub osób zatrudnionych oraz osób, z którymi
osoby członkowskie, osoby członkowskie organów oraz osoby zatrudnione w organizacji
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 związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami
bliskimi,
b) przekazywanie majątku organizacji na rzecz jej osób członkowskich lub osób zatrudnionych
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywanie majątku na rzecz osób członkowskich, osób członkowskich organów lub osób
zatrudnionych oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby członkowskie
organizacji, osoby członkowskie jej organów lub osoby zatrudnione oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział 12 Postanowienia końcowe (Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia)
Art. 74
Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich podjętej większością 2/3 głosów w obecności
a. w pierwszym terminie - co najmniej połowy osób członkowskich uprawnionych do głosowania,
b. w drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później – przy
obecności co najmniej 1/3 osób członkowskich uprawnionych do głosowania.

Art. 75
Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Osób
Członkowskich podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób
członkowskich Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania 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. 76
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia
Prawa o Stowarzyszeniach.
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