STATUT
Prawa człowieka są fundamentem, na którym budowana jest teraźniejszość i przyszłość
cywilizowanych społeczeństw. Każdy człowiek niezależnie od płci, rasy, pochodzenia,
wyznania, orientacji seksualnej, wieku oraz niepełnosprawności ma pełne prawo do
korzystania ze wszystkich praw i wolności bez dyskryminacji i z poszanowaniem godności.
W dorosłe życie wchodzi dziś pierwsze pokolenie społeczeństw urodzonych po podpisaniu
Pekińskiej Platformy Działania, przełomowego dokumentu ONZ z 1995 roku, którego celem
było zrównanie sytuacji kobiet i mężczyzn oraz przekrojowe rozwinięcie istniejących form
walki z dyskryminacją wobec kobiet. Wysiłki na rzecz wdrażania postulatów Pekińskiej
Platformy Działania przyniosły nadspodziewane rezultaty. Na całym świecie obserwujemy
prawdziwą rewolucję w obszarze relacji między płciami, jednakże proces ten nie przechodzi
bezboleśnie. Nadal mamy do czynienia z podważaniem i deprecjonowaniem praw człowieka
jako fundamentu współczesnych demokracji, a zwłaszcza praw kobiet.
Dlatego nadszedł czas na Inicjatywę Feministyczną. Dostrzegając istnienie nierówności
uwarunkowanych płcią, podkreślając, iż prawa kobiet są prawami człowieka, Inicjatywa
Feministyczna za cel swoich działań stawia respektowanie praw kobiet - prawdziwy
i rzeczywisty równoprawny udział w sferze publicznej, politycznej, zawodowej i prywatnej,
bez pomijania udziału kobiet w podejmowaniu decyzji i dostępu do władzy. Równoprawny
udział kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach społecznych i dziedzinach życia jest
gwarantem wzmocnienia demokracji oraz osiągnięcia równości, rozwoju i pokoju, prowadzi
również do szybszego wzrostu gospodarczego.
Nasz program kierujemy do wszystkich, którzy podzielają nasze rozumienie feminizmu jako
drogi zmiany świata w miejsce otwarte i przyjazne. Nie zgadzamy się na dalsze budowanie
społeczeństwa na wykluczeniu i nierówności, na łamaniu praw do samostanowienia
i decydowania o sobie i swoim ciele. Nie zgadzamy się na stosowanie przemocy oraz mowy
nienawiści - to pogwałcenie praw człowieka. Podkreślamy również prawo obywatelek
i obywateli do harmonijnego partnerstwa w bliskich relacjach międzyludzkich z pełnym
poszanowaniem autonomii. Równość płci i prawa kobiet uznajemy za podstawowy warunek
i narzędzie urzeczywistniania tej zmiany na lepsze.
Pokojowa rewolucja pod sztandarami równości, zwalczania wszelkich form dyskryminacji
i wykluczenia kobiet, rozpoczęła się i trwa napotykając opór. Ten opór jest niszczycielski.
Prowadzi do konfliktów, odbiera nadzieję na lepszą przyszłość dla następnych pokoleń. Ale
nie musi! To my możemy i musimy ten opór przezwyciężyć, aby nasz wspólny świat był
lepszym miejscem nie tylko dla nas samych, ale i dla naszych dzieci, wnuczek i wnuków.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Partia polityczna pod nazwą „Inicjatywa Feministyczna”, zwana dalej Inicjatywą, działa na
podstawie ustawy o partiach politycznych oraz niniejszego statutu. Inicjatywa posługuje się
skrótem „IF”. Inicjatywa posiada osobowość prawną. Siedzibą Inicjatywy jest m. st.
Warszawa. Inicjatywa działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także może ustanawiać
swoje przedstawicielstwa za granicą. Inicjatywa może być członkiem krajowych
i międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i inne organizacje
o podobnych celach i założeniach programowych. Nazwa, symbol i skrót nazwy Inicjatywy
podlegają ochronie prawnej.
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§2
Celem Inicjatywy jest zrównoważony rozwój Rzeczypospolitej Polskiej poprzez:
1. włączenie perspektywy feministycznej do ustawodawstwa, programów i
projektów publicznych,
2. zapewnienie kobietom równego dostępu do udziału w strukturach władzy i
procesach decyzyjnych,
3. wyrównywanie możliwości i szans obywateli i obywatelek w życiu
publicznym, politycznym, ekonomicznym, społecznym i prywatnym,
4. zapewnienie obywatelkom i obywatelom prawa do informacji na temat
zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego,
5. ochrona środowiska naturalnego i dbanie o zasoby naturalne.
§3
Inicjatywa swoje cele zamierza osiągać poprzez:
1. udział w życiu publicznym Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w
wyborach powszechnych, zapewniając udział na listach wyborczych
Inicjatywy co najmniej 50 procent kobiet,
2. wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na działalność władz
publicznych,
3. przedstawianie w debacie publicznej problemów i potrzeb kobiet oraz całego
społeczeństwa,
4. przedstawianie programów, analiz i projektów aktów prawnych,
5. działalność informacyjną i edukacyjną,
6. aktywizację polityczną kobiet.
§4
1. Uchwały kolegialnych władz Inicjatywy i decyzje jednoosobowych władz Inicjatywy są
wiążące dla władz niższego szczebla oraz dla członków Inicjatywy, których te uchwały
dotyczą.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności,
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że inne przepisy statutu stanowią
inaczej. W przypadku oddania w głosowaniu równej ilości głosów „za” i głosów „przeciw”
decyduje głos Liderki aktualnie pełniącej rolę przewodniczącej Rady Liderskiej.
3. Władze Inicjatywy zajmują stanowiska i wyrażają opinie w sprawach publicznych
podejmując uchwały zgodne z programem, statutem i celami Inicjatywy.
4. Wybór i odwołanie władz Inicjatywy wszystkich szczebli odbywa się bezwzględną
większością głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba,
że inne przepisy statutu stanowią inaczej.
5. Wszystkie głosowania w sprawach osobowych są tajne.
6. W przypadku, gdy w wyborach delegatów/delegatek na zjazdy wszystkich szczebli więcej
niż jeden kandydat/kandydatka uzyska najmniejszą liczbę głosów konieczną do wyboru,
o wyborze decyduje losowanie przeprowadzane przez komisję skrutacyjną.
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7. W przypadku, gdy uchwała nie może zostać podjęta z powodu nieobecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania, następne prawidłowo zwołane zebranie tej samej
władzy może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych.
8. Wszystkie uchwały i decyzje są przesyłane niezwłocznie do Zarządu Inicjatywy. Uchwały
i decyzje władz krajowych są przesyłane do Sekretarza/Sekretarzyny Zarządu Krajowego.
9. Każdemu członkowi/członkini Inicjatywy przysługuje odwołanie od dotyczącej go
osobiście uchwały bądź decyzji podjętej w pierwszej instancji. Odwołanie musi być dokonane
w terminie 14 dni od doręczenia uchwały bądź decyzji lub od ogłoszenia jej w środkach
masowego przekazu. Organem odwoławczym jest zarząd Inicjatywy wyższego szczebla,
a w przypadku uchwał i decyzji władz krajowych Rada Liderska, chyba że inne przepisy
statutu stanowią inaczej. Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 30 dni.
§5
1. Kadencja wszystkich władz Inicjatywy, trwa 3 lata chyba że statut stanowi inaczej.
2. Kadencja władz jednostki organizacyjnej Inicjatywy powstałej w czasie trwania kadencji,
o której mowa w ust. 1, kończy się wraz z końcem kadencji wszystkich władz.
3. Osoby będące, w przypadkach przewidzianych w statucie, członkami/członkiniami władz
Inicjatywy z powodu sprawowania funkcji publicznej, członkostwo we władzach uzyskują
i tracą wraz z tą funkcją publiczną.
4. Nie można łączyć członkostwa w sądzie koleżeńskim ani w komisji rewizyjnej
z członkostwem w zarządzie żadnego szczebla.
5. W przypadku zmniejszenia liczebności władzy Inicjatywy może ona uzupełnić swój skład
poprzez uzupełnienie, nie więcej jednak niż 1/2 liczby członków w trakcie jednej kadencji.

Rozdział II
Członkowie i członkinie
§6
1. Członkiem/członkinią Inicjatywy może być obywatel/obywatelka Rzeczypospolitej
Polskiej, który ukończył/a 18 lat, posiada pełne prawa publiczne i wyborcze, akceptuje jej
statut i program.
2. Nie można być członkiem/członkinią Inicjatywy i jednocześnie członkiem innej partii
politycznej.
§7
1. Członkowie/członkinie Inicjatywy mają prawo:
1.1 brania udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych Inicjatywy,
1.2 wybierania i bycia wybieranym do władz Inicjatywy,
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1.3 używania oznak organizacyjnych i legitymacji członkowskiej.
2. Członkowie/członkinie Inicjatywy mają obowiązek:
2.1 przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz Inicjatywy,
2.2 wspierania programu i realizacji celów Inicjatywy poprzez udział w jej działaniach,
2.3 sumiennego pełnienia funkcji we władzach Inicjatywy i organach władzy publicznej, do
których zostali wybrani,
2.4 dbania o pozytywny wizerunek i dobre imię Inicjatywy,
2.5 regularnego opłacania składek członkowskich,
2.6 przestrzegania Karty etycznej.
3. Prawa o których mowa w ust. 1 mogą być zawieszone decyzją rzecznika/rzeczniczki
dyscypliny partyjnej w związku z nieopłacaniem składek przez członka/członkinię za okres 6
miesięcy z wyłączeniem osób zwolnionych z opłacania składek uchwałą Zarząd Regionalny.
§8
1. O przyjęciu w poczet członków/członkiń Inicjatywy decyduje zarząd koła, po odbyciu
przez kandydata 2 miesięcy stażu kandydackiego, po złożeniu przez kandydata/kandydatkę
prawidłowo wypełnionej deklaracji członkowskiej.
1.1 Zarząd koła może w uzasadnionych przypadkach uchwałą dowolnie skrócić okres stażu
kandydackiego.
1.2 W przypadku, gdy na danym terenie nie ma Koła, nową osobę przyjmuje Zarząd Krajowy.
2. Od uchwały zarządu koła w sprawie przyjęcia w poczet członków/członkiń
kandydatowi/kandydatce przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego z zastosowaniem
przepisów § 4 ust. 9. Od braku uchwały zarządu koła po upłynięciu terminu określonego
w ust. 1 kandydatowi przysługuje skarga w analogicznym trybie.
3. Rada Liderska decyduje o przyjęciu w poczet członków/członkiń Inicjatywy osoby, które:
3.1 jest lub była posłem/posłanką na Sejm, senatorem/senatorką lub posłem/posłanką do
Parlamentu Europejskiego,
3.2 jest lub była/był członkiem/członkinią Rady Ministrów lub kierownikiem/kierowniczką
centralnego organu administracji publicznej,
3.3 jest lub była/był członkiem/członkinią organu władzy jednostki lub jednostki pomocniczej
samorządu terytorialnego,
3.4 była/był w przeszłości członkiem/członkinią partii politycznej,
3.5 została wykreślona z rejestru członków Partii Kobiet/Inicjatywy Feministycznej lub
usunięta z rejestru członków Partii Kobiet/Inicjatywy Feministycznej,
3.6 nie została przyjęta w przeszłości do Partii Kobiet/Inicjatywy Feministycznej,
3.7 osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
4. Każdy członek, każda członkini Inicjatywy należy do jednego koła Inicjatywy. Z chwilą
przyjęcia w poczet członków/członkiń koła osoby, która uprzednio była w innym kole,
wygasa jej członkostwo w poprzednim kole. Spory w tym zakresie rozstrzyga Zarząd
Krajowy.
5. Rejestry członków/członkiń prowadzą zarządy kół. Sekretarz/sekretarzyna Zarządu
Krajowego prowadzi na ich podstawie centralny rejestr członków/członkiń. Podstawą
ustalenia członkostwa nie jest rejestr członków/członkiń, lecz uchwała właściwych władz
Inicjatywy.
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§9
1. Członkostwo w Inicjatywie wygasa wskutek:
1.1 pisemnej rezygnacji członka/członkini przekazanej Liderce/Liderowi Koła,
1.2 wykreślenia z rejestru członków/członkiń,
1.3 śmierci,
1.4 wykluczenia przez sąd koleżeński.
2. Wykreślenia z rejestru członków/członkiń może dokonać pełnomocniczka/pełnomocnik
dyscypliny partyjnej po stwierdzeniu zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez
okres 6 miesięcy i po wezwaniu do ich zapłaty. Osobie wykreślonej przysługuje odwołanie do
Zarządu Krajowego z zastosowaniem przepisów § 4 ust. 9.
§ 10
1. Członek/członkini Inicjatywy może z ważnych powodów osobistych zawiesić na czas
określony swoje członkostwo w Inicjatywie.
2. Zawieszenia członkostwa dokonuje się w piśmie do zarządu koła. Informacja
o zawieszeniu jest przekazywana niezwłocznie przez zarząd koła do zarządu regionu
i sekretarza/sekretery Zarządu Krajowego.
3. W okresie zawieszenia członkostwa wygasają prawa i obowiązki członka/członkini
wymienione w § 7.
4. Zawieszenie członkostwa powoduje utratę członkostwa we władzach Inicjatywy,
z wyjątkiem członkostwa we władzach wynikającego z pełnienia funkcji publicznych.
5. Na wniosek zainteresowanego/zainteresowanej zarząd koła przywraca jego/jej członkostwo
przed określonym terminem, zawiadamiając o tym zarząd regionu i sekretarza Zarządu
Krajowego.
§ 11
1. Członek/członkini Inicjatywy może być ukarany/a przez Krajowy Sąd Koleżeński za
nieprzestrzeganie przepisów Statutu, naruszenie Karty Etycznej, niestosowanie się do uchwał
władz Inicjatywy lub działanie na szkodę Inicjatywy.
2. Ukaranie następuje orzeczeniem Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Wniosek w tej sprawie
może złożyć każdy członek/członkini Inicjatywy i każda władza Inicjatywy. Orzeczenie sądu
jest niezwłocznie przekazywane stronom postępowania. W przypadku naruszenia przez
członka/członkini partii postanowień Karty Etycznej, wniosek, o którym mowa wyżej może
obejmować żądanie wykluczenia z partii.
3. Sądem właściwym pierwszej instancji jest Krajowy Sąd Koleżeński.
4. Sądem drugiej instancji jest Rada Liderska.
5. Sądem właściwym pierwszej instancji dla członków/członkiń Zarządu jest Krajowy Sąd
Koleżeński. Sądem drugiej instancji jest Rada Liderska działająca z wyłączeniem
zainteresowanych.
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6. Orzeczenie wydane w pierwszej instancji jest nieprawomocne, jeżeli zostało dokonane
odwołanie od niego do drugiej instancji z zastosowaniem przepisów § 4 ust. 9.
7. Karami wymierzanymi przez Krajowy Sąd Koleżeński są:
7.1 ostrzeżenie,
7.2 zawieszenie w prawach członka na okres od 1 miesięcy do 1 roku,
7.3 wykluczenie z Inicjatywy.
8. Kara zawieszenia powoduje wygaszenie praw członka/członkini wymienionych w § 7 ust.
1, obowiązków wymienionych w § 7 ust. 2, pkt. 2, 3 oraz skutki opisane w § 10 ust. 4.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzję o wykluczeniu członka/członkini
Inicjatywy może podjąć Zarząd Krajowy bezwzględną większością głosów. Od decyzji służy
odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego Inicjatywy w terminie 21 dni od doręczenia
decyzji o wykluczeniu. Ostateczną decyzję o wykluczeniu członka/członkini Inicjatywy
podejmuje Krajowy Sąd Koleżeński. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej
uchwały.
10. Kara zawieszenia w prawach członka/członkini wymierzona prawomocną decyzją Sądu
Koleżeńskiego powoduje wygaśnięcie mandatu członka/członkini władz Inicjatywy i utratę
pełnionych funkcji.

Rozdział III
Koła
§ 12
1. Koła są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Inicjatywy. Mogą być tworzone koła
terytorialne i tematyczne. Koła tematyczne mogą być tworzone tylko za zgodą Zarządu
Krajowego.
2. Obszar działania koła określa uchwała zarządu regionu o utworzeniu koła. Obszarem
działania kół terytorialnych są w miarę możliwości gminy i dzielnice dużych miast. Obszar
działania kół tematycznych jest nieograniczony.
3. Wniosek do Zarządu Regionu o utworzenie koła składa, co najmniej
4 założycieli/założycielek koła. Wniosek musi zawierać propozycję obszaru działania i nazwy
koła. Zarząd Regionu podejmuje uchwałę w tej sprawie w terminie 30 dni od złożenia
wniosku.
4. Z wnioskiem o utworzenie koła mogą wystąpić też osoby niebędące
członkami/członkiniami Inicjatywy. Stają się oni członkami/członkiniami z dniem podjęcia
uchwały o utworzeniu koła, pod warunkiem złożenia deklaracji członkowskich oraz odbycia
2 miesięcznego stażu aplikanckiego oraz opinii Zarządu Regionu o pozytywnej ocenie stażu
i przestrzeganiu Karty Etycznej.
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5. Koło może zostać rozwiązane przez Zarząd Regionu. Wniosek o rozwiązanie koła może
złożyć każdy członek/członkini Inicjatywy.
6. Od uchwały zarządu regionu w sprawie utworzenia lub rozwiązania koła przysługuje
odwołanie do Zarządu Krajowego z zastosowaniem przepisów § 4 ust. 9.
7. Możliwe jest tworzenie sekcji młodzieżowych przy kołach Inicjatywy.
7.1 Członkami/członkiniami kół młodzieżowych mogą być osoby w wieku 16-18 lat. Koła
młodzieżowe są tworzone przez zarządy kół.
§ 13
Władzami koła są:
1. Zebranie członków/członkiń Koła Inicjatywy [nazwa koła],
2. Zarząd Koła Inicjatywy [nazwa koła].
§ 14
1. Do kompetencji zebrania członków koła należy:
1.1 wybór Liderek/Liderów koła bezwzględną większością głosów,
1.2 wybór Zarządu Koła, przy czym wybór Sekretarza/Sekretarzyny następuje na wniosek
Liderek/Liderów koła,
1.3 wybór delegatów/delegatek na zjazd regionu,
1.4 zatwierdzanie programu działania koła,
1.5 podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych w statucie do wyłącznej właściwości
innych władz Inicjatywy,
1.6 ocena działalności koła i jego władz.
2. Zebranie członków/członkiń koła zwołuje jedna/jeden z Liderek/Liderów wg potrzeb nie
rzadziej niż raz na 2 miesiące. Na wniosek, co najmniej 2/3 członków/członkiń koła
Liderki/Liderzy Koła zwołują zebranie członków i członkiń koła w terminie 14 dni.
3. Zebranie członków/członkiń koła może podejmować uchwały, jeżeli uczestniczy w nim, co
najmniej 1/2 członków/członkiń koła. Przepisy § 4 ust. 7 stosują się analogicznie.
§ 15
1. W skład Zarządu Koła wchodzą:
1.1 2 osoby- Liderzy/Liderki,
1.2 Sekretarz/sekretarzyna Koła,
1.3 1-3 członków/członkiń Zarządu Koła,
1.4 W przypadkach, o których mowa w § 15 ust.1.1, członkinie/członkowie Zarządu Koła
wybierane/wybierani są w taki sposób by organy te składały się, co najmniej z 50 % z kobiet.
2. Do kompetencji Zarządu Koła należy:
2.1 kierowanie sprawami koła,
2.2 przygotowanie programu działania koła,
2.3 zgłaszanie propozycji kandydatów/kandydatek do organów władzy publicznej,
2.4 tworzenie kół młodzieżowych Inicjatywy,
2.5 zbieranie składek członkowskich,
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2.6 prowadzenie rejestru członków/członkiń Inicjatywy i przechowywanie deklaracji
członkowskich.
3. Zebranie Zarządu Koła zwołuje jedna/jeden z Liderek/Liderów koła według potrzeb nie
rzadziej niż raz 2 miesiące.
§ 16
Do kompetencji Liderek/Liderów koła należy:
1. zwoływanie i proponowanie porządku obrad zebrania członków/członkiń koła,
2. zwoływanie i proponowanie porządku obrad zarządu koła,
3. reprezentowanie koła na zewnątrz.
Rozdział IV
Organizacja regionalna
§ 17
Wszystkie koła z terenu tworzą organizację regionalną Inicjatywy. W skład struktury
Inicjatywy wchodzi pięć regionów.
1. Region Centralny – obejmujący obszar miasta stołecznego Warszawa i okolice
centralne Polski,
2. Region Północny,
3. Region Południowy,
4. Region Wschodni,
5. Region Zachodni.
§ 18
Władzami organizacji regionalnej Inicjatywy są:
1. Zjazd Inicjatywy Feministycznej Regionu [nazwa przymiotnikowa],
2. Zarząd Inicjatywy Feministycznej Regionu [nazwa przymiotnikowa].
§ 19
1. Członkami/członkiniami zjazdu regionu są:
1.1 delegaci/delegatki z kół wybierani według zasad ustalonych przez Zarząd Krajowy,
1.2 członkowie /członkinie zarządu regionu,
1.3 posłowie/posłanki, senatorowie/senatorki i posłowie/posłanki Parlamentu Europejskiego
będący członkami/członkiniami kół Inicjatywy na terenie regionu,
1.4 radni/radne wszystkich szczebli będący członkami/członkiniami kół Inicjatywy na terenie
regionu,
1.5 wójtowie/wójciny, burmistrzowie/burmistrzynie i prezydenci/prezydentki miast będący
członkami/członkiniami kół Inicjatywy na terenie regionu,
1.6 członkowie/członkinie zarządów jednostek samorządu terytorialnego będący członkami
/członkiniami kół Inicjatywy na terenie regionu.
2. Do kompetencji zjazdu regionu należy:
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2.1 uchwalanie regulaminu obrad zjazdu regionu,
2.2 wybór przewodniczącej/przewodniczącego zjazdu oraz komisji zjazdowych,
2.3 wybór Liderek/Liderów regionu bezwzględną większością głosów,
2.4 wybór Sekretarza/Sekretarzyny i pozostałych członków/członkiń zarządu regionu, przy
czym wybór Sekretarza/Sekretarzyny, następuje na wniosek Liderek Regionu,
2.5 wybór delegatów na Krajowy Zjazd Inicjatywy Feministycznej,
2.6 zatwierdzanie programu działania organizacji regionalnej Inicjatywy,
2.7 podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej
właściwości innych władz Inicjatywy,
2.8 ocena działalności organizacji regionalnej Inicjatywy i jej władz.
3. Zjazd regionu zwołuje jedna z Liderek lub jeden z Liderów Regionu nie rzadziej niż raz na
2 lata. Na wniosek zarządów, co najmniej 2/3 kół działających na terenie regionu
Liderki/Liderzy zwołują zjazd regionu w terminie 30 dni.
§ 20
1. W skład zarządu regionu wchodzą:
1.1 2 osoby- Liderzy/Liderki,
1.2 Sekretarz/sekretarzyna Regionu,
1.3 1-5 członków/członkiń Zarządu Regionu,
1.4 W przypadkach, o których mowa w § 20 ust.1.1, członkinie/członkowie Zarządu Regionu
wybierane/wybierani są w taki sposób by organy te składały się, co najmniej z 50 % z kobiet.
2. Do kompetencji Zarządu Regionu należy:
2.1 kierowanie sprawami organizacji regionalnej Inicjatywy,
2.2 przygotowanie programu działania organizacji regionalnej Inicjatywy,
2.3 zgłaszanie propozycji list kandydatów/kandydatek do sejmiku województwa oraz
zgłaszanie propozycji kandydatów/kandydatek do pozostałych organów władzy publicznej,
2.4 zatwierdzanie i w uzasadnionych przypadkach wprowadzanie zmian na listach
kandydatów/kandydatek do organów samorządu gminnego i powiatowego,
2.5 udzielanie rekomendacji kandydatom/kandydatkom do organów wykonawczych
administracji samorządowej na terenie regionu,
2.6 tworzenie i rozwiązywanie kół na terenie regionu oraz określanie i zmiana ich zasięgu
działania,
2.7 uchylanie uchwał i decyzji władz kół z terenu regionu.
3. Zebranie zarządu regionu zwołuje jedna/jeden z Liderek/Liderów regionu według potrzeb.
§ 21
Do kompetencji Liderek/Liderów regionalnych:
1. zwoływanie i proponowanie porządku obrad zjazdu regionu,
2. zwoływanie i proponowanie porządku obrad zarządu regionu,
3. reprezentowanie na zewnątrz organizacji regionalnej Inicjatywy.
Rozdział VI
Władze krajowe
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§ 22
Władzami krajowymi Inicjatywy są:
1. Krajowy Zjazd Inicjatywy Feministycznej,
2. Zarząd Krajowy Inicjatywy Feministycznej,
3. Krajowy Sąd Koleżeński,
4. Krajowa Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Członkami/członkiniami Krajowego Zjazdu Inicjatywy są:
1.1 delegaci/delegatki z regionów wybierani/e według zasad ustalonych przez Zarząd
Krajowy,
1.2 członkowie/członkinie Zarządu Krajowego, Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej
Komisji Rewizyjnej,
1.3 posłowie/posłanki, senatorowie/senatorki i posłowie/posłanki Parlamentu Europejskiego
będący członkami/członkiniami Inicjatywy.
2. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Partii należy:
2.1 uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu,
2.2 wybór przewodniczącej/przewodniczącego Zjazdu i jej zastępców/zastępczyń oraz
komisji zjazdowych,
2.3 rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej,
i Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
2.4 udzielanie Zarządowi Krajowemu absolutorium na wniosek Krajowej Komisji
Rewizyjnej,
2.5 wybór Liderek/Liderów Inicjatywy Feministycznej bezwzględną większością głosów,
2.6 wybór Sekretarza/Sekretarzyny, skarbnika/skarbniczki, rzeczniczki/rzecznika dyscypliny
partyjnej i pozostałych członków/członkiń Zarządu Krajowego, przy czym wybór
Sekretarza/Sekretarzyny, skarbnika/skarbniczki następuje na wniosek Rady Liderskiej
Inicjatywy,
2.7 wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
2.8 uchwalenie programu i kierunków działania Inicjatywy,
2.9 udzielanie rekomendacji kandydatce/kandydatowi na Prezydenta/Prezydentki RP,
2.10 podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych w statucie do wyłącznej
właściwości innych władz Inicjatywy,
2.11 uchwalenie statutu i zmian w statucie na wniosek Zarządu Krajowego,
2.12 podjęcie uchwały o rozwiązaniu Inicjatywy lub połączeniu jej z inną partią polityczną na
wniosek Zarządu.
3. Krajowy Zjazd Partii zwołuje jedna osoba z Rady Liderskiej Inicjatywy nie rzadziej niż raz
na 2 lata. Na wniosek co najmniej 3/4 Regionów, Rada Liderska Inicjatywy zwołuje Zjazd
w terminie 30 dni.
§ 24
1. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
1.1 Rada Liderska w składzie 3 osób,
1.2 Rada Krajowa składająca się z:
a) skarbnika/skarbniczki Zarządu Krajowego,
b) Sekretarza/Sekretarzyny Zarządu Krajowego,
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c) Liderek/Liderów Regionalnych,
d) rzecznika/rzeczniczki dyscypliny partyjnej,
e) członków/członkiń Zarządu Krajowego w ilości 1 – 3 osób.
2. W przypadkach, o których mowa w § 24 ust.1.1, członkinie/członkowie Rady Liderskiej
wybierane/wybierani są w taki sposób by organy te składały się, co najmniej z 50 % z kobiet.
3. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
3.1 kierowanie sprawami Inicjatywy,
3.2 przygotowanie programu działania Inicjatywy,
3.3 powoływanie rad programowych i komisji eksperckich,
3.4 sporządzanie sprawozdania dla Krajowego Zjazdu Inicjatywy,
3.5 ustalanie list kandydatów/kandydatek do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego,
3.6 zatwierdzanie i w uzasadnionych przypadkach wprowadzanie zmian na listach
kandydatów/kandydatek do sejmików województw,
3.7 wprowadzanie w uzasadnionych przypadkach zmian na listach kandydatów/kandydatek
do organów samorządu gminnego i powiatowego,
3.8 udzielanie rekomendacji kandydatom/kandydatkom do organów władzy publicznej,
3.9 pełnienie funkcji komitetu wyborczego,
3.10 zatwierdzanie sprawozdań finansowych i informacji o działalności finansowej
Inicjatywy oraz wykonywanie innych czynności będących realizacją obowiązków
wynikających z przepisów dotyczących partii politycznych,
3.11 ustalanie wysokości składki członkowskiej,
3.12 ustalanie wzoru deklaracji członkowskiej,
3.13 ustalanie harmonogramu i zasad wyboru delegatów/delegatek na zjazdy regionów
i Krajowy Zjazd Inicjatywy oraz pozostałych władz Inicjatywy,
3.14 tworzenie i rozwiązywanie jak również łączenie i dzielenie organizacji regionalnych
Inicjatywy oraz określanie i zmiana ich zasięgu działania,
3.15 rozwiązywanie kół Inicjatywy,
3.16 uchylanie uchwał i decyzji władz Inicjatywy niższego szczebla,
3.17 zwoływanie zebrań władz Inicjatywy w przypadku, gdy nie zrobi tego właściwa/y
Liderka/Lider,
3.18 zawieszanie w prawach członka/członkini Inicjatywy w trybie § 11 ust. 9 bezwzględną
większością głosów,
3.19 podejmowanie uchwał o ustanawianiu przedstawicielstw za granicą oraz uchwał
o wstąpieniu do organizacji międzynarodowych i występowaniu z tych organizacji,
3.20 podejmowanie decyzji o zawiązaniu koalicji z inną partią polityczną.
4. Zebranie Zarządu Krajowego zwołuje jedna z przedstawicieli/lek Rady Liderskiej nie
rzadziej niż raz na 2 miesiące. Na wniosek zarządów, co najmniej 3/4 regionów, Rada
Liderska zwołuje zebranie w terminie 7 dni.
§ 25
Rada Liderska funkcjonuje na zasadach wzajemnego porozumienia, na równych zasadach. Do
kompetencji Rady Liderskiej należy:
1. opracowanie regulaminu i harmonogramu pracy Rady Liderskiej, w tym
podziału obowiązków oraz wyznaczanie co pół roku lub inny ustalony przez
Radę Liderską okres czasu, osoby przewodniczącej Radzie Liderskiej, która to
osoba koordynuje pracę Rady,
2. kierowanie bieżącymi sprawami Inicjatywy,
3. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Krajowego Zjazdu Inicjatywy,
4. zwoływanie i proponowanie porządku obrad Zarządu Krajowego,
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5. reprezentowanie na zewnątrz Inicjatywy,
6. prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń w drugiej instancji Krajowego
Sądu koleżeńskiego zgodnie z § 11 ust. 4,5.
§ 26
1. W skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
1.1 1 osoba - przewodnicząca/przewodniczący Sądu,
1.2 1 osoba - wiceprzewodnicząca/wiceprzewodniczący Sądu,
1.3 1 osoba - Sekretarz/sekretarzyna Sądu,
1.4 0-5 członków Sądu.
2. Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy:
2.1 wybór przewodniczącej/przewodniczącego, wiceprzewodniczącej/wiceprzewodniczącego
i Sekretarza/Sekretarzyny Sądu,
2.2 prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń w drugiej instancji,
2.3 prowadzenie postępowań i wydawanie orzeczeń w pierwszej instancji zgodnie z § 11 ust.
2,3,5 uchwalanie regulaminu działania sądów koleżeńskich Inicjatywy
2.4 prowadzenie rejestru postępowań i orzeczeń,
2.5 sporządzanie sprawozdania dla Krajowego Zjazdu Inicjatywy.
3. Krajowy Sąd Koleżeński działa w trzyosobowych składach wyznaczanych do postępowań
przez przewodniczącą/przewodniczącego Sądu.
4. Przewodnicząca/Przewodniczący Sądu jest wybierana/y na pierwszym zebraniu Sądu,
zwołanym przez Radę Liderską.
§ 27
1. W skład Krajowej Komisji Rewizyjnej wchodzą:
1.1 1 osoba - przewodnicząca/przewodniczący Komisji,
1.2 1 osoba – wiceprzewodniczący/wiceprzewodnicząca Komisji,
1.3 Sekretarz/sekretarzyna Komisji,
1.4 0-5 członków Komisji.
2. Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
2.1 wybór przewodniczącej/przewodniczącego, wiceprzewodniczącej/wiceprzewodniczącego
i sekretarza/sekretarzyny Komisji,
2.2 bieżąca kontrola działalności finansowej Inicjatywy,
2.3 występowanie z wnioskami pokontrolnymi,
2.4 sporządzanie sprawozdania dla Krajowego Zjazdu Inicjatywy i występowanie
z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu,
2.5 uchwalanie regulaminu działania komisji rewizyjnej Inicjatywy.
3. Wnioski pokontrolne Krajowej Komisji Rewizyjnej kierowane są do kontrolowanej
jednostki organizacyjnej i przekazywane do wiadomości Zarządu Krajowego.
4. Przewodnicząca/przewodniczący Komisji jest wybierana/ni na pierwszym zebraniu
Komisji, zwołanym przez Radę Liderską.
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§ 28
Do zadań Rzeczniczki/Rzecznika dyscypliny partyjnej należy:
1. ocena postępowania członków/członkiń Inicjatywy niezgodnych ze Statutem,
Kartą Etyczną lub obowiązującym prawem,
2. składanie wniosków do krajowego sądu koleżeńskiego,
3. udział w roli oskarżyciela/oskarżycielki w posiedzeniach sądu koleżeńskiego
w sprawach toczących się z jej wniosku,
4. składanie sprawozdań z działalności w czasie Zjazdu Krajowego,
5. Sekretarz Regionu obowiązany jest do końca każdego półrocza przesłać do
Rzeczniczki dyscypliny partyjnej rejestr członków/członkiń wraz z wykazem
opłacania składek członkowskich.
Rozdział VII
Sprawy majątkowe
§ 29
1. Majątek Inicjatywy powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł dozwolonych
ustawą o partiach politycznych i innymi ustawami.
2. Do reprezentowania Inicjatywy na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych
i finansowych upoważnieni są działający wspólnie:
2.1 każdy/każda z członków/członkiń Rady Liderskiej,
2.2 skarbnik/skarbniczka Zarządu Krajowego.
3. Rada Liderska działając wspólnie ze skarbnikiem Zarządu Krajowego może ustanowić
pełnomocników uprawnionych do reprezentowania Inicjatywy na zewnątrz oraz zaciągania
zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych
w pełnomocnictwie.
4. Upoważnienie do zaciągania kredytu bankowego wymaga odrębnej uchwały Zarządu
Krajowego.
5. Zarząd Krajowy określi, po zasięgnięciu opinii Skarbnika Inicjatywy, szczegółowe zasady
działania władz Inicjatywy w zakresie zarządzania majątkiem Inicjatywy oraz prowadzenia
przez nią działalności finansowej.
Rozdział VIII
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 30
1. Statut wchodzi w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia Sądu rejestrującego,
po dokonaniu zmian w ewidencji partii politycznych.
2. Do czasu zatwierdzenia przez sąd nowego statutu Inicjatywy Feministycznej zarząd partii
działa zgodnie z przepisami na zasadach określonych w statucie Partii Kobiet z dnia 28
czerwca 2014 roku.
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3. Po zatwierdzeniu niniejszego Statutu Inicjatywy Feministycznej wybrane przez zjazd
Krajowy członkinie/członkowie automatycznie wchodzą w skład Zarządu Inicjatywy
Feministycznej według następującego klucza:
3.1 Przewodnicząca Partii Kobiet oraz Wiceprzewodniczące Zarządu Krajowego Partii
Kobiet tworzą Radę Liderską,
3.2 Skarbnik/skarbniczka, sekretarz/sekretarzyna Zarządu Krajowego pełnią swoje funkcje na
zasadach obowiązującego Statutu Inicjatywy,
3.3 Jedna z członków/członkiń Zarządu zostaje powołana przez Zarząd Krajowy na
stanowisko rzecznika/rzeczniczki dyscypliny partyjnej,
3.4 Pozostali członkowie/członkinie Zarządu Krajowego i Zarządów Regionalnych pełnią
swoje funkcje na zasadach obowiązującego Statutu Inicjatywy.
4. Do momentu osiągnięcia parytetu (50% przedstawicielek) w ogólnokrajowych strukturach
władzy (Sejm, Senat) w Radzie Liderskiej nie mogą zasiadać mężczyźni.
§ 31
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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