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Preambuła 
 

Wierzymy, że poprzez połączenie naszych sił i wypracowanie wspólnej strategii działań, edukacji 

oraz lobbingu odwrócimy negatywne i stygmatyzujące podejście do praw reprodukcyjnych i 

wolności od przemocy, jakie panuje obecnie w Polsce. Dążymy do tego, aby zagwarantować 

wsparcie i ochronę kobiet i ich praw. 

Nasza wizja to Polska, w której kobiety są wolne i bezpieczne. Decydowanie o własnym życiu i 

zdrowiu postrzegamy jako warunek naszej godności. Edukacja, antykoncepcja i legalna aborcja 

stanowią zaś podstawę wolności i bezpieczeństwa kobiet mieszkających w Polsce. 

Nasza misja opiera się na solidarności: Koalicja łączy siły polskich organizacji i inicjatyw pro-

kobiecych w celu pełnej realizacji praw kobiet oraz uzyskania dostępu do legalnej aborcji i 

ochrony przed przemocą. 

§ 1 Podstawy prawne 
1. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (dalej „Koalicja”) jest porozumieniem zawartym 
pomiędzy organizacjami i nieformalnymi grupami. 

2. Koalicja nie posiada osobowości prawnej. 

§ 2 Cele Koalicji 
1. Celem nadrzędnym Koalicji jest zapewnienie w Polsce międzynarodowych standardów 

bezpieczeństwa, zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet oraz ochrony przed przemocą ze 

względu na płeć. 

2. Do realizacji celu, o którym mowa w ust. 1, Koalicja dąży w szczególności poprzez: 

1) budowanie świadomości społecznej na temat praw kobiet oraz popieranie  działań 

zmierzających do zapewnienia wyższych standardów ochrony zdrowia,  praw 

seksualnych i reprodukcyjnych oraz bezpieczeństwa i ochrony przed dyskryminacją;  

2) aktywizowanie organizacji oraz kobiet do wspólnego działania poprzez budowanie 

 długofalowej strategii;  

3) budowanie pozycji, która daje Koalicji realny wpływ na polityczną i prawną sytuację  

kobiet w Polsce;  

4) współpracę z organizacjami działającymi za granicą w tych samych obszarach. 
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§ 3 Członkostwo 
1. Do Koalicji może przystąpić każda formalna lub nieformalna organizacja lub grupa, która 

deklaruje realizację celów określonych w § 2. 

2. Przystąpienie do Koalicji wymaga zgody Rady Koalicji i następuje po podpisaniu Regulaminu 

Koalicji (dalej „Regulamin”). 

3. Wszystkie organizacje członkowskie Koalicji są równe w prawach i obowiązkach 
przewidzianych Regulaminem. 

4. Organizacjami członkowskimi Koalicji są: 

ASTRA Network 

BABA Lubuskie  

Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet  

Berliński Kongres Kobiet  

Black Brussels Balloons  

Czarny Protest Bielsko-Biała (OSK)  

Czarny Protest Gliwice  

Democracy is OK (DOK)  

Demokratyczna Unia Kobiet  

Dolnośląskie Forum Stowarzyszeń i Środowisk Kobiecych  

Dziewuchy Berlin  

Dziewuchy Dziewuchom Francja  

Dziewuchy Kieleckie  

Dziewuchy Szczecin  

Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny  

Federacja Polskie Lobby Kobiet  

Femini Berlin Polska  

Feministyczne Stowarzyszenie Polonijne Elles sans Frontieres ASBL  

Fundacja Centrum Praw Kobiet  

Fundacja Czas Dialogu  

Fundacja Edukacja - Równość - Aktywność - Dialog Era Dialogu  

Fundacja Feminoteka  

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej  

Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego  

Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych  

Fundacja Klamra  

Fundacja Kobiety Zmieniają Świat  

Fundacja na Rzecz Równości i Emancypacji STER  

Fundacja Nie Tylko Matka Polka 

Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK  

Fundacja Pozytywnych Zmian  

Fundacja Prawnikon  

Fundacja Przestrzeń Kobiet  

Fundacja Przestrzenie Dialogu  

Fundacja Rodzić po ludzku  
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Fundacja Równość.info  

Fundacja Trans-Fuzja  

Galeria Inspiracji  

Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton  

Inicjatywa Sto Lat Głosu Kobiet  

Inicjatywa Kobiety Piaseczno  

Koalicja KARAT  

Koalicja Mam Prawo  

Kobiety w Sieci  

KOD Kobiety  

Kolektyw Manifa Toruńska  

Konferencja Episkopatu Polek  

Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski  

Kongres Kobiet Województwa Śląskiego  

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet  

Lambda Warszawa  

Lubelska Koalicja na Rzecz Kobiet  

Marsz Godności  

Medical Students For Choice Poland  

Międzynarodowy Strajk Kobiet  

Nieformalna Grupa Czarny Protest  

Nieformalna Grupa Inicjatywna z Bydgoszczy  

Niezłomne-śląskie  

Obywatelskie Stowarzyszenie "Możemy"  

Ogólnopolski Strajk Kobiet  

Ogólnopolski Strajk Kobiet Poznań  

Ogólnopolski Strajk Kobiet Sanok  

Ogólnopolski Strajk Kobiet Sochaczew  

Ogólnopolski Strajk Kobiet Zawiercie  

Polskie Towarzystwo Genderowe  

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego  

Protest kobiet  

Ratujmy Kobiety Tarnów  

Równość i Nowoczesność  

Ściana Furii  

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety  

Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet  

Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego - Krytyka Polityczna  

Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych Stowarzyszenie  

Klub XXI wieku  

Stowarzyszenie Kobiecy Słupsk  

Stowarzyszenie Kongres Kobiet  

Stowarzyszenie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom 

Stowarzyszenie Most Kobiet  
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Stowarzyszenie Koniński Kongres Kobiet  

Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza  

Stowarzyszenie Nasz Bocian  

Stowarzyszenie ON/OFF S 

towarzyszenie Poprawy Spraw Alimentacyjnych – Dla Naszych Dzieci  

Stowarzyszenie Pro Femina  

Stowarzyszenie (S)Prawa Kobiet  

Stowarzyszenie Stop Stereotypom  

Stowarzyszenie Szlakiem Kobiet  

Stowarzyszenie Tuż Obok  

Stowarzyszenie Wszechnicy Oświeceniowo- Racjonalistycznej  

Strajk Kobiet Gryfino  

Strajk Kobiet Puławy  

Te Tematy  

Tomaszowski Kongres Kobiet  

Toruńskie Dziewuchy  

Trójmiejska Akcja Kobieca  

Warszawskie Dziewuchy  

Warszawski Strajk Kobiet  

Wielkopolski Kongres Kobiet  

Stowarzyszenie Most Kobiet  

Fundacja KiDs  

ADDP l'Association Défense de la Démocratie en Pologne (Stowarzyszenie na rzecz obrony 

demokracji w Polsce)  

Stowarzyszenie Klucz Stop Społecznym Wykluczeniom 

 

5. Organizacje członkowskie są w Koalicji i jej organach reprezentowane przez wskazane przez 

siebie osoby. 

6. Zawieszenie lub pozbawienie członkostwa w Koalicji następuje na wniosek organizacji 

członkowskiej Koalicji, większością głosów Zgromadzenia Koalicji, wyłącznie w przypadku, gdy 

dana organizacja lub grupa lub osoba w sposób oczywisty sprzeniewierzyła się celom i misji 

Koalicji określonym w Regulaminie. 

7. Bieżącą aktualizację wykazu organizacji członkowskich Koalicji zapewnia Koordynator/ka 

Koalicji. 

§ 4 Organizacja 
1. Organami Koalicji są: 

1) Zgromadzenie Koalicji;  

2) Rada Koalicji;  

3) Koordynator/ka Koalicji;  

4) Grupy Robocze stałe. 
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§ 5 Zgromadzenie Koalicji. Proces podejmowania decyzji 
1. Zgromadzenie Koalicji składa się ze wszystkich organizacji członkowskich Koalicji, 

reprezentowanych przez wskazane przez te organizacje osoby. 

2. Zgromadzenie Koalicji może podjąć decyzję w każdej sprawie pozostającej we właściwości 

Koalicji. 

3. Każda organizacja członkowska Koalicji dysponuje jednym głosem. Decyzje Zgromadzenia 

Koalicji zapadają zwykłą większością głosów, przy kworum min. 30%. 

4. Dyskusja i głosowanie w Zgromadzeniu Koalicji może odbywać się drogą elektroniczną, 

w szczególności przy wykorzystaniu poczty e-mail i innych narzędzi np. mediów 
społecznościowych. 
 
5. Organizacją głosowań i samym procesem głosowania w Zgromadzeniu Koalicji zarządza 
Koordynator/ka Koalicji.  

6. Każda z organizacji członkowskich ma prawo zgłosić Koordynatorowi/Koordynatorce Koalicji 

stanowisko bądź inny dokument, czy projekt działań odnoszący się do obszaru działalności 

Koalicji i poddać go dyskusji i głosowaniu. 

6.1. Z analogiczną inicjatywą może wychodzić Koordynatorka Koalicji. 

7. Termin na oddanie głosu wynosi zwykle 48h. W przypadku braku jednoznacznego sprzeciwu 

w takim terminie i w oparciu o zasadę domniemania zgody, stanowisko lub decyzja, której 

głosowanie dotyczy będzie funkcjonować pod szyldem Koalicji, bez wymieniania nazw 

poszczególnych organizacji członkowskich  

 7.1 W sytuacjach niecierpiących zwłoki, Koordynator/ka Koalicji może skrócić termin 

głosowania i/lub zwrócić się z prośbą o akcept do Rady Koalicji. 

8. W przypadku braku możliwości podjęcia decyzji przez Zgromadzenie Koalicji z uwagi na równą 

liczbę głosów za przeciwstawnymi decyzjami lub konieczność pilnego zajęcia stanowiska przez 

Koalicję, decyzję podejmuje Rada Koalicji. 

§ 6 Rada Koalicji 
1. Do podstawowych zadań Rady Koalicji należą:  

1. reprezentowanie Koalicji na zewnątrz;  

2. opracowanie propozycji strategii działania Koalicji we współpracy z 

Koordynatorką/Koordynatorem Koalicji. Strategia podlega zatwierdzeniu przez 

Zgromadzenie Koalicji; 

3. podejmowanie decyzji na drodze głosowania ;  

4. przedkładanie propozycji działań lub decyzji, jakie winna podjąć Koalicja; 

5. 5ewaluacja działań Koalicji;  

6. realizacja innych zadań zleconych przez Zgromadzenie Koalicji;  

7. przedstawianie Zgromadzeniu Koalicji corocznych sprawozdań z działalności do dnia 31 

stycznia każdego roku. 

 

2. Rada Koalicji składa się z przedstawicielek 9 organizacji członkowskich. 
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3. W skład Rady Koalicji wchodzą: 

1) Liderki poszczególnych Grup Roboczych stałych 2) Trzy reprezentantki (dwóch 

reprezentantów) tych spośród organizacji członkowskich Koalicji, które nie są reprezentowane w 

Radzie przez Liderki Grup Roboczych. 

4. Ta sama osoba nie może pełnić więcej niż jednej funkcji w ramach Rady Koalicji. 

5. Wyboru członkiń/członków Rady Koalicji dokonuje Zgromadzenie Koalicji spośród 

kandydatek/kandydatów zgłoszonych przez organizacje członkowskie Koalicji. 

Kandydatki/kandydaci na członkinie/członków Rady Koalicji zgłaszane/i są na określone funkcje, 

o których mowa w ust. 3. 

6. Członkinią/członkiem Rady Koalicji zostaje osoba, która uzyskała najwyższą liczbę głosów dla 

danej funkcji w ramach limitu miejsc przewidzianych dla tej funkcji. 

7. Każdy członek/każda członkini Koalicji może oddać jeden głos dla każdej z funkcji określonej 

w ust. 3. 

8. Kadencja Rady Koalicji trwa dwa lata. 

9. W przypadku rezygnacji członkini/członka Rady Koalicji z pełnionej funkcji lub jej odwołania 

przez Zgromadzenie Koalicji, członkinią/członkiem Rady Koalicji zostaje osoba, która dla danej 

funkcji uzyskała kolejno najwyższą liczbę głosów. Jeśli nie byłoby takiej osoby, Rada proponuje 

następczynię/następcę i w drodze głosowania decyduje o przyjęciu jej/jego do Rady. 

11. Zgromadzenie Koalicji może odwołać członkinię/członka Rady Koalicji w przypadku, gdy nie 

wykonuje ona/on w sposób należyty swoich obowiązków lub w sposób oczywisty 

sprzeniewierzył/a się celom i misji Koalicji określonym w Regulaminie. 

§ 7 Koordynator/ka Koalicji 
1. Sekretariat Koalicji prowadzi Federacja, która zatrudnia Koordynator/kę Koalicji. 

2. Wybór Koordynatora/Koordynatorki musi zostać zatwierdzony przez Radę Koalicji. W 

przypadku braku akceptacji, Federacja przedstawia inną kandydatkę/kandydata. 

3. Koordynatorka Koalicji odpowiada za: 

1. prowadzenie sekretariatu Koalicji;  

2. sprawną komunikację wewnątrz Koalicji, w szczególności organizację dyskusji i głosowań 

w Zgromadzeniu Koalicji i w Radzie Koalicji;  

3. komunikację z liderami i liderkami Grup Roboczych; 

4. prowadzenie kont Koalicji w mediach społecznościowych;  

5. promocję inicjatyw Koalicji oraz organizacji członkowskich we współpracy z Grupą 

Roboczą ds. komunikacji zewnętrznej;  

6. monitoring i wsparcie prac Grup Roboczych;  

7. składanie propozycji źródeł finansowania działań Koalicji i fund-raising w uzgodnionych 

ze Zgromadzeniem przypadkach;  

8. zapewnienie wsparcia organizacyjnego i merytorycznego;  

9. przedstawianie Zgromadzeniu Koalicji corocznych sprawozdań ze swojej działalności do 

dnia 31 stycznia każdego roku;  
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10. współpracę z Radą przy opracowywaniu strategii działania Koalicji;  

11. występowanie w roli rzeczniczki/rzecznika Koalicji. 

§ 8 Grupy Robocze 
1. Organizacje członkowskie Koalicji mogą:  

zawiązywać Grupy Projektowe, powoływane do realizacji określonego przedsięwzięcia. 

2. Koordynator/ka Koalicji porządkuje proces tworzenia grup, prowadzi ogólny monitoring ich prac 

wspiera ich współdziałanie oraz regularnie informuje o postępach ich prac  w wewnętrznym 

biuletynie Koalicji. 

3. Zadania Grup Roboczych koncentrują się na podejmowaniu działań w obszarach 

zainteresowania Koalicji, zgodnie z właściwością danej Grupy Roboczej. 

4. Pracą każdej Grupy Roboczej stałej lub/i Grupy Projektowej kieruje Lider/ka wskazywany/a 

przez Grupę. 

5. Grupami Roboczymi stałymi są: 

A. Grupa Robocza ds. aborcji, która odpowiada w szczególności za: 

 Monitorowanie sytuacji dostępności do legalnej aborcji w Polsce;  

 Monitorowanie stanu faktycznego i prawnego – oraz zmian w zakresie statusu prawnego 

i faktycznego aborcji – w Polsce, Europie i na świecie;  

 Wypracowywanie strategii komunikacji, stanowisk oraz form i treści przekazów 

medialnych dotyczących aborcji;  

 Kreowanie i propagowanie języka normalizującego aborcję w Polsce; 

 Aktywny lobbying za legalizacją dostępu do aborcji na żądanie i gwarancji dostępu do niej 

dla wszystkich osób, które jej potrzebują; 

 Monitoring mediów, którego wyniki są regularnie przekazywane Zgromadzeniu Koalicji; 

 Obserwowanie wydarzeń w parlamencie i innych organach władzy państwowej, w tym 

monitoring projektów poselskich i obywatelskich mogących zmienić status prawny lub 

społeczny aborcji w Polsce; 

 Przedstawianie i realizacja inicjatyw dla działań na rzecz normalizacji aborcji w Polsce, 

edukacji w tym zakresie i zmian prawnych. 

 

B. Grupa Robocza ds. przeciwdziałania przemocy, która odpowiada w szczególności za: 

 Obserwowanie wydarzeń w parlamencie i innych organach władzy państwowej, w tym 

monitoring projektów poselskich i obywatelskich mogących mieć wpływ na sytuację 

prawną i społeczną ofiar przemocy; 

 Monitorowanie sytuacji faktycznej i prawnej ofiar przemocy w Polsce; 

 Aktywna pomoc i wielopłaszczyznowe wsparcie ofiar przemocy w Polsce; 

 Rzecznictwo za zmianami prawnymi zgodnymi z misją i wizją wyrażoną w Preambule; 

 Przedstawianie inicjatyw legislacyjnych; 

 Wypracowywanie strategii komunikacji, stanowisk oraz form i treści przekazów 

medialnych dotyczących przemocy. 
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C. Grupa Robocza ds. przeciwdziałania przemocy seksualnej, która odpowiada w 

szczególności za: 

 Obserwowanie wydarzeń w parlamencie i innych organach władzy państwowej, w tym 

monitoring projektów poselskich i obywatelskich mogących mieć wpływ na sytuację 

prawną i społeczną ofiar przemocy seksualnej w Polsce; 

 Monitorowanie sytuacji faktycznej i prawnej ofiar przemocy seksualnej w Polsce; 

 Aktywną pomoc i wielopłaszczyznowe wsparcie ofiar przemocy seksualnej w Polsce; 

 Rzecznictwo za zmianami prawnymi zgodnymi z misją i wizją wyrażoną w Preambule; 

 Przedstawianie inicjatyw legislacyjnych; 

 Wypracowywanie strategii komunikacji, stanowisk oraz form i treści przekazów 

medialnych dotyczących przemocy seksualnej. 

 

D. Grupa Robocza ds. rzecznictwa, która odpowiada w szczególności za: 

 Formułowanie komunikatów z obszarów zainteresowania Koalicji do przedstawienia 

innym środowiskom za pośrednictwem mediów tradycyjnych, elektronicznych i innych; 

 Aktywne uczestnictwo w debacie publicznej w obszarach zainteresowania Koalicji w celu 

propagowania jej celów, dążeń i podniesienia rozpoznawalności; 

 Występowanie i zajmowanie stanowiska w obszarach zainteresowania Koalicji tak, aby 

poszerzać krąg sojuszników; 

 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu oraz aktywna współpraca z sojusznikami celów 

Koalicji w kraju i za granicą; 

 Informowanie o sytuacji w Polsce za granicą, w tym w instytucjach działających na 

szczeblu międzynarodowym. 

 

E. Grupa Robocza ds. edukacji, która odpowiada w szczególności za: 

 Tworzenie i realizację planów edukacji i komunikacji społecznej w obszarach 

pozostających we właściwości Koalicji; 

 Propagowanie i szerzenie wiedzy z tematów w obszarach zainteresowań Koalicji w celu 

podnoszenia świadomości społecznej; 

 Współpracę z innymi podmiotami o zbieżnych celach; 

 Zapewnianie wsparcia mentorskiego i merytorycznego członkiniom Koalicji prowadzących 

działania rzecznicze i z zakresu komunikacji społecznej. 

 

F. Grupa Robocza ds. przeciwdziałania fundamentalizmom, która odpowiada w 

szczególności za: 

 Śledzenie działań i strategii działań grup zidentyfikowanych jako przeciwnicy równości 

między płciami; 

 Badanie powiązań organizacyjnych i ludzkich dających tym grupom wpływ na życie 

społeczne w Polsce i za granicą; 

 Informowanie o wnioskach i ustaleniach, w tym informowanie innych członkiń Koalicji w 

celu wypracowania wspólnej strategii komunikacji i działań zmierzających do 
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zneutralizowania wpływu grup fundamentalistycznych na życie społeczne w Polsce i za 

granicą. 

 

§ 9 Finansowanie przedsięwzięć Koalicji 
1. Koalicja opiera swoją działalność na społecznej pracy osób wskazanych przez organizacje 

członkowskie Koalicji. Wszystkie funkcje – poza funkcją Koordynatora/Koordynatorki - określone 

w Regulaminie sprawowane są społecznie.2. Koszty administracyjno-biurowe Koalicji, koszty 

zatrudnienia Koordynatora/Koordynatorki pokrywa Federacja na rzecz Kobiet i Planowania 

Rodziny. 

3. Przedsięwzięcia Koalicji wymagające finasowania, realizowane są – w miarę możliwości i chęci 

- ze środków finansowych organizacji członkowskich Koalicji, zgodnie z regulacjami prawnymi o 

charakterze bezwzględnie obowiązującym, jak i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w 

organizacjach członkowskich tworzących Koalicję, które finansują dane przedsięwzięcie. 

4. W przypadku braku środków finansowych na działania uzgodnione przez Zgromadzenie, 

Koordynator/ka Koalicji zabiega o pozyskanie funduszy. Realizacja działań jest warunkowana 

pozyskaniem funduszy na ich realizację. 

 


