
STATUT KOALICJI NA RZECZ RÓWNYCH SZANS 

 
1. Koalicja na rzecz Równych Szans (dalej: Koalicja) to nieformalna platforma 

organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, do których statutowych 
celów należy działanie na rzecz ochrony praw człowieka i zasady równego 
traktowania, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, wiek, 
orientację seksualną, niepełnosprawność, narodowość, rasę, pochodzenie 
etniczne lub wyznanie (w tym bezwyznaniowość). Koalicja jako całość oraz 
podmioty należące do Koalicji kierują się w swoich działaniach zasadami 
poszanowania praw człowieka, równości i niedyskryminacji z jakiejkolwiek 
przyczyny, w tym określonymi przez standardy krajowe i międzynarodowe. 
 

2. Celem Koalicji na Rzecz Równych Szans jest podejmowanie działań na rzecz 
funkcjonowania skutecznego prawa antydyskryminacyjnego, prowadzenie 
merytorycznego dialogu z władzami odpowiedzialnymi za opracowanie, 
wdrażanie i stosowanie ustawodawstwa antydyskryminacyjnego oraz 
promowanie zasady równości i niedyskryminacji. 
 

 
3. Działalność Koalicji koordynuje Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego (dalej: PTPA). 
 

4. Organizacja wnioskująca o członkostwo w Koalicji jest zobowiązana we wniosku 
wykazać się rekomendacjami co najmniej 2 organizacji członkowskich Koalicji. 
Organizacja nie zostaje przyjęta do Koalicji, jeśli co najmniej 10% organizacji 
członkowskich wyrazi przeciw.  
 

5. Na wniosek co najmniej 5% organizacji członkowskich, a za zgodą co najmniej 
10% organizacji, organizacja członkowska Koalicji traci członkostwo w Koalicji. 
 
 

6. Koalicja podejmuje swoje decyzje dążąc do wypracowania wspólnego 
stanowiska. Stanowisko nie zostaje przyjęte, jeśli sprzeciw zgłosi co najmniej 
50% organizacji członkowskich Koalicji. W takim przypadku stanowisko nie 
może być przedstawione i upublicznione, jako wspólne stanowisko Koalicji.                                                             
 

7. Koalicja wypracowuje swoje stanowiska przede wszystkim za pomocą 
elektronicznych form komunikacji. 

 

8. W ramach Koalicji działa Rada Koalicji składająca się z 5-7 osób reprezentujących 
organizacje członkowskie, w tym z dwóch osób reprezentujących PTPA. Zakres 
prac Rady – nadawania głównych kierunków działania Koalicji, proponowanie 
nowych przedsięwzięć, czuwanie nad implementacją działań i zobowiązań, 
wstępna weryfikacja zgłoszeń do Koalicji.  Rada pełni rolę nadzorczą nad 
działaniami PTPA jako lidera Koalicji.  

 

9. Koalicja dąży do tego, aby spotykać się co najmniej raz w roku.  

 
 


