Statut AKCEPTACJI
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i
Transpłciowych z siedzibą w Warszawie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 1
1 .Stowarzyszenie nosi nazwę AKCEPTACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych,
Biseksualnych i Transpłciowych, a w dalszej części statutu nazywane jest Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieoznaczony.
Art. 2
Stowarzyszenie może posługiwać się logotypem.
Art. 3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. "Prawo o
stowarzyszeniach" (Dz.U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość
prawną.
Art. 4
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane
filiami na terenie całego kraju.
Art. 5
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.
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 Członków.
Art. 7
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 członków.

Art. 8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy cywilno-prawne.
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Art. 9
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2
Cele i metody działania Stowarzyszenia
Art. 10
Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
1. Rozpowszechnianie wśród społeczeństwa postawy akceptującej dla osób
homoseksualnych, biseksualnych oraz transpłciowych.
2. Propagowanie wiedzy o osobach homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz o ich
bliskich i rodzinach, w tym o rodzinach zakładanych przez te osoby.
3. Upublicznienie dyskusji na temat problemów mniejszości seksualnych, ich rodzin i
bliskich oraz zwiększenie ich reprezentacji społecznej.
4. Kształtowanie postaw tolerancji i przełamywanie uprzedzeń i stereotypów wobec osób
homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz ich rodzin i bliskich.
5. Kształtowanie pozytywnej tożsamości osób homoseksualnych, biseksualnych oraz
transpłciowych.
6. Aktywizowanie bliskich i rodziny osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych
7. Zniesienie w polskim systemie prawnym zapisów dyskryminujących ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową.
8. Wprowadzenie do polskiego prawa zapisu o instytucji legalnego partnerstwa lub
małżeństwa osób tej samej płci.
9. Przeciwdziałanie dyskryminacji osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych oraz
przeciwdziałanie przejawom homofobii w społeczeństwie.
10. Wspieranie rodzin i bliskich osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych.
11. Organizowanie pomocy prawnej, psychologicznej i seksuologicznej dla osób doświadczających
dyskryminacji lub nią zagrożonych oraz dla ich rodzin i bliskich.
12. Propagowanie wiedzy na temat orientacji seksualnych i tożsamości płciowych, w tym działalność
wydawnicza, informatyczna, działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem, prace
badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i medycznych.
13. Wypracowanie i wprowadzenie do obiegu publicznego dyskursu antyhomofobicznego,
wrażliwego na procedury wykluczenia i stygmatyzacji.
14. Działanie na rzecz ochrony praw seksualnych i reprodukcyjnych oraz propagowanie wiedzy na ich
temat.
15. Promowanie wyrównywania szans, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, integracja społeczna
szczególnie osób niepełnosprawnych, działania na rzecz kobiet, dzieci, młodzieży i seniorów,
rozwój kształcenia zawodowego, działalność edukacyjna i rekreacyjna.
16. Organizowanie czasu wolnego dla rodzin i bliskich osób homoseksualnych,
biseksualnych oraz transpłciowych oraz dla rodzin zakładanych przez te osoby.
17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Art. 11
Do realizacji tych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące środki działania:
1. Propagowanie inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej
akceptacji dla osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz ich rodzin i bliskich, w
tym dla rodzin zakładanych przez te osoby.
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2. Organizowanie i współorganizowanie kampanii społecznych.
3. Wywieranie wpływu metodą lobbingu na partie, organizacje i grupy polityczne, środki masowego
przekazu oraz opinię publiczną.
4. Tworzenie i wspieranie projektów legislacyjnych.
5. Działalność edukacyjna.
6. Wspieranie i współudział w pracach naukowych dotyczących zagadnień seksualności i tożsamości
płciowej.
7. Niedochodowe organizowanie konferencji i seminariów.
8. Starania na rzecz wprowadzenia zmian do programów nauczania odnośnie edukacji seksualnej w
szkołach, zmierzające do usunięcia z nich treści homofobicznych i transfobicznych.
9. Tworzenie projektów edukacyjnych kształtujących postawy akceptacji wobec osób
homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych oraz ich rodzin i bliskich.
10. Niedochodowe publikowanie opracowań i raportów dotyczących dyskryminacji ze względu na
orientację seksualną i tożsamość płciową osób homoseksualnych, biseksualnych, transpłciowych
oraz ich rodzin i bliskich.
11. Prowadzenie niedochodowej działalności wydawniczej.
12. Organizowanie i współorganizowanie akcji promujących rozwój kultury osób homoseksualnych,
biseksualnych oraz transpłciowych.
13. Współpraca z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów
wymienionych w artykule 10.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
Art. 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
1) Zwyczajnych,
2) Wspierających,
3) Honorowych.
Art. 13
Członkiem zwyczajnym 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 członków zwyczajnych
Stowarzyszenia. Członek zwyczajny nabywa prawa po podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków
zwyczajnych na najbliższym spotkaniu Zarządu Stowarzyszenia.
Art. 14
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być:
1. Osoba fizyczna, po złożeniu deklaracji członka wspierającego oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd
Stowarzyszenia,
2. Osoba
prawna,
instytucja
państwowa
lub
publiczna,
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej po złożeniu deklaracji członka wspierającego 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.
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Osoba prawna, instytucja państwowa lub publiczna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
Art. 15

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła
wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
Art. 16
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
Art. 17
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.

Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia
Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków
Wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
Uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
Uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
Art. 18

Członkom wspierającym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i
biernego prawa wyborczego, oraz prawo udziału w obradach władz z głosem doradczym.
Art. 19
Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za
wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym.
Art. 20
1. Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, oraz
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz godnego reprezentowania Stowarzyszenia.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1. Czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2. Przestrzegania zasad etyki i koleżeństwa,
3. Dbania o stan techniczny przedmiotów stanowiących własność Stowarzyszenia będących w posiadaniu
lub użytkowaniu członka,
4. Terminowego opłacania składek członkowskich.
5. Członkowie wspierający zobowiązani są do wspierania finansowego lub rzeczowego działalności
Stowarzyszenia i świadczenia mu pomocy materialnej i niematerialnej.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

Art. 21

1. Osoby fizyczne i prawne nabywają członkostwo w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2. Od uchwały odmawiającej członkostwa przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia
Członków Stowarzyszenia. Odwołanie składa się pisemnie w siedzibie Stowarzyszenia w terminie 14
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dni od otrzymania takiej uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest
ostateczna i wiążąca.
Art. 22
Członkostwo zwyczajne i wspierające Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1.Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
2.Na skutek śmierci członka z jej datą,
3.Wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonanego na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia
w następujących przypadkach:
a. łamania statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia,
niepłacenia składek członkowskich do kasy Stowarzyszenia lub na jego konto bankowe przez okres 6
miesięcy, mimo wysłanego upomnienia.
b. utraty praw publicznych lub osobowości prawnej
c.
działalności na szkodę Stowarzyszenia
Art. 23
Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa honorowego złożonego w formie pisemnej Zarządowi
Stowarzyszenia,
2) Pozbawienia członkostwa honorowego na mocy Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
3) Śmierci członka honorowego z jej datą.

Art. 24
Od Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu ze Stowarzyszenia, zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od doręczenia decyzji. Uchwała
Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i wiążąca.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
Art. 25
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków
2) Zarząd Stowarzyszenia
3) Komisja Rewizyjna

Art. 26
1. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyboru, a wybór odbywa się w głosowaniu
jawnym, chyba, że co najmniej jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie
tajnym.
2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata licząc od dnia zarejestrowania
Stowarzyszenia.

5

3 W przypadku gdy skład władz wybieralnych wymienionych w Art. 25 pkt 2 i 3 ulegnie zmniejszeniu w
czasie trwania kadencji, uzupełnianie ich składu następuje w drodze kooptacji spośród kandydatów
poddanych pod głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia. Kooptacji dokonują członkowie organu,
którego skład uległ zmniejszeniu.
4. Wyborowi w drodze kooptacji podlegają kolejno osoby, które otrzymały najwyższy wynik w
głosowaniu w trakcie Walnego Zgromadzenia członków. Ilość powołanych w ten sposób członków
władz nie może przekroczyć 1/3 ogólnej ilości członków każdej z nich.
5. Kadencja wybranych w tym trybie członków władz Stowarzyszenia upływa wraz z kadencją pozostałych
członków.
Art.27
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie, a w razie potrzeby lub możliwości, mogą
być zatrudniani jako pracownicy.
Art. 28

O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia
zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Rozdział 5
Walne Zgromadzenie Członków
Art. 29

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, rozstrzygającą ostatecznie o
wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia i związanych z realizacją jego
celów.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Art. 30
W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie Stowarzyszenia.
Art. 31
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia członków Zarząd
Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
Art. 32
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane nie rzadziej niż raz w roku w terminie do
końca I półrocza. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej na umotywowane żądanie 1/3 członków zwyczajnych.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków musi zawierać proponowany
porządek obrad. Jeśli propozycje te nie są sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia, Zarząd
Stowarzyszenia obowiązany jest je uwzględnić, może jednak uzupełnić porządek obrad dodatkowymi
punktami.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków musi odbyć się w terminie miesiąca od daty złożenia
wniosku o jego zwołanie.
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Art. 33
Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Art. 34
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą następujące sprawy:
Wybór i odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
Uchwalanie programu działania
Uchwalanie zmian w Statucie
Uchwalanie regulaminów działalności władz Stowarzyszenia
Uchwalanie budżetu i zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia
Rozstrzyganie odwołań w sprawie odmowy przyjęcia lub wykluczenia członka
Stowarzyszenia
8) Podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia
9) Podejmowanie uchwał w innych sprawach, w których obowiązujące przepisy prawne wymagają
decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.
10)
Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Art. 35
1. Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały przy obecności:
1) W pierwszym terminie - co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania
2) W drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później - bez względu na
liczbę osób uprawnionych do głosowania. Przebieg Walnego Zgromadzenia Członków jest
protokołowany, a protokół podpisany przez przewodniczącego i protokolanta jest udostępniony do
wglądu uczestnikom Zgromadzenia, nie później niż miesiąc po terminie jego odbycia.
2. W ciągu następnego miesiąca uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków mogą wnosić
pisemne uwagi do protokołu.

Rozdział 6
Zarząd Stowarzyszenia
Art. 36
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 osób wybieranych spośród członków Stowarzyszenia przez
Walne Zgromadzenie Członków.
Art. 37
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć uchwałę upoważniającą Członka Zwyczajnego do reprezentowania
Stowarzyszenia w konkretnej sprawie.
Art. 38
1. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba, że co najmniej
jedna osoba zgłosi wniosek o przeprowadzeniu głosowania w trybie tajnym.
2. Głosowanie odbywa się w trzech częściach: najpierw na prezesa, a następnie
na wiceprezesa oraz na zwykłych członków Zarządu Stowarzyszenia . Każdy obecny i upoważniony do
głosowania uczestnik Walnego Zgromadzenia Członków oddaje głos co najwyżej na tylu kandydatów,
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ilu ma zostać wybranych w danej części głosowania. Ci kandydaci, którzy otrzymali największą ilość
głosów (jednocześnie przekraczającą 25% głosów ważnych), zostają wybrani na członków Zarządu
Stowarzyszenia. W razie równości głosów (przy minimalnym 25% poparciu) należy przeprowadzić
kolejną turę głosowania.
Art. 39

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z prezesa, wiceprezesa i członka lub członków Zarządu.
2. Do obowiązków prezesa należy zwoływanie i prowadzenie spotkań Zarządu Stowarzyszenia
oraz zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
3. W razie ustąpienia lub odwołania prezesa, Zarząd Stowarzyszenia powierza jego obowiązki
jednemu ze swoich członków.
Art. 40
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Art. 41
Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3
miesiące.

Art. 42
1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków.
2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia są protokołowane.
Art. 43
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą następujące sprawy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
Realizacja celów Stowarzyszenia
Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
Ustalanie wysokości składek członkowskich i regulaminu ich opłacania
Określanie szczegółowych kierunków działania,
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
Uchwalanie preliminarzy budżetowych i zatwierdzanie bilansów rocznych
Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków

10) Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
11) Prowadzenie Centralnego Rejestru Członków Stowarzyszenia
12) Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
13) Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia
14) Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków
15) Powoływanie i rozwiązywanie filii Stowarzyszenia oraz wyznaczanie ich władz i udzielanie im
pełnomocnictw
16) Koordynowanie działalności filii.
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Rozdział 7
Komisja Rewizyjna

Art. 44
Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są spoza członków Zarządu Stowarzyszenia na zasadach
identycznych z regułami wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 38.
Art. 45
Komisja Rewizyjna jest kontrolną władzą Stowarzyszenia.
Art. 46
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego
gospodarki finansowej.
2) Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli
3) Występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Członków
4) Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
Art. 47
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we

wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe,
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział 8
Majątek i finanse Stowarzyszenia
Art. 48
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Art. 49

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących.
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Art. 50
Na fundusze oraz majątek Stowarzyszenia składają się:
Składki członkowskie
Dotacje i subwencje
Darowizny, spadki i zapisy
Wpływy z działalności własnej
Wpływy z ofiarności publicznej
Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami prawa
7) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Art. 51

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
2. Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku

bankowym Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.
Art. 52
Do składania oświadczeń woli oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz nabywania i zbywania
majątku w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia
działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia.
Art. 53

Wysokość składek, sposób i termin zapłaty składek członkowskich ustalona jest uchwałą Zarządu
Stowarzyszenia.
Nowi członkowie wpłacają składki w ciągu 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na
członka.
Art. 54
Zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy 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 związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej
"osobami bliskimi",
2. Przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków lub pracowników oraz ich osób bliskich,
na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub
po cenach wyższych niż rynkowe.
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Rozdział 9
Postanowienia końcowe (Zmiana statutu i
rozwiązanie Stowarzyszenia)

Art. 55
Zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej
większością 2/3 głosów.
1. W pierwszym terminie - co najmniej połowy członków Stowarzyszenia,
2. W drugim terminie - wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później - bez względu

na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
Art. 56
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia lub w
innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Art. 57

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy „Prawo o
stowarzyszeniach".

Rozdział 10
Art. 58
Struktura organizacyjna filii Stowarzyszenia
1.Filie powoływane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku co najmniej sześciu członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.
2.Wniosek o utworzenie filii zainteresowane osoby kierują do Zarządu Stowarzyszenia.
3.Zarząd Stowarzyszenia bada i ocenia wniosek, a następnie podejmuje uchwałę o utworzeniu lub
odmowie utworzenia filii.
4.Filia używa nazwy utworzonej według wzoru: AKCEPTACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół
Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych Filia (Nazwa), gdzie (Nazwa) oznacza
nazwę miejscowości lub regionu zaproponowaną przez członków założycieli filii i zatwierdzoną przez
Zarząd Stowarzyszenia.
5.Filie mogą używać pieczęci z nazwą filii i logo Stowarzyszenia.
6.Władzami filii Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków filii
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2) Zarząd filii.
3) Komisja Rewizyjna filii.
7.Postanowienia dotyczące kadencji Władz Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio do kadencji Władz
filii Stowarzyszenia.
8.Filia realizuje cele statutowe Stowarzyszenia z uwzględnieniem lokalnych potrzeb.
9.Członkami filii mogą być członkowie zwyczajni Stowarzyszenia deklarujący chęć działania na terenie filii.
10.Filia samodzielnie pozyskuje środki finansowe na działalność i są one gromadzone na subkoncie
rachunku prowadzonego przez Stowarzyszenie. Rozliczenia tych środków i obowiązki sprawozdawcze
będą prowadzone przez Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu i we współpracy z Zarządem filii.
11.Filia nie może finansować kosztów stałych ani żadnych innych kosztów działalności Stowarzyszenia nie
związanych z działalnością filii.
12.Rozwiązanie filii następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
Zaprzestania faktycznej działalności przez filię lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej
liczby wymaganej dla jej powołania przez okres dłuższy niż jeden rok.
2) Złożenia przez Zarząd filii wniosku o rozwiązanie filii, gdy Zarząd Stowarzyszenia uzna wniosek za
zasadny.
3) Podejmowania przez filię działalności sprzecznej z przepisami prawa, postanowieniami Statutu
lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
1)

Art. 59
Walne Zgromadzenie Członków filii
1. Walne Zgromadzenie Członków filii jest najwyższą władzą filii, rozstrzygającą ostatecznie o
wszystkich sprawach należących do zakresu działania filii i związanych z realizacją jego celów w
porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia.
2. Postanowienia art. 29, 30,31,32,33,35 stosuje się odpowiednio.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków filii należą następujące sprawy:
1)
2)
3)
4)
5)

Wybór i odwoływanie Zarządu filii;
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu filii;
Uchwalanie programu działania filii
Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd filii
Dysponowanie środkami finansowymi na działalność statutową, zgodnie z wytycznymi Zarządu
Stowarzyszenia.

Art. 60
Zarząd filii
1.

Zarząd filii kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania, zgodnie z uchwałami
władz nadrzędnych.
2. Zarząd filii składa się z 3 osób wybieranych spośród członków filii przez Walne Zgromadzenie
Członków filii.
3. Zarząd filii może podjąć uchwałę upoważniającą Członka Zwyczajnego do reprezentowania filii w
konkretnej sprawie.
4. Zarząd filii może zaciągać zobowiązania finansowe zgodnie z przepisami prawa i statutem
Stowarzyszenia, w kwocie nie przekraczającej środków przyznanych filii przez Zarząd
Stowarzyszenia i za zgodą Zarządu Stowarzyszenia.
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5. Do kompetencji Zarządu filii należą następujące sprawy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Kierowanie bieżącą działalnością filii
Reprezentowanie filii na zewnątrz
Realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków filii
Organizowanie pracy merytorycznej filii
Określanie szczegółowych kierunków działania filii
Zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia Członków filii
Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
Prowadzenie Centralnego Rejestru Członków Stowarzyszenia
Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich
Prowadzenie dokumentacji filii
Składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków filii.
Składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności finansowej i merytorycznej do Zarządu
Stowarzyszenia.

6. Postanowienia z art. 38, 39, 40, 41, 42 Statutu stosuje się odpowiednio.
7. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez filię działań
niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, lub takich, które zdaniem Zarządu
Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
Art. 61
Komisja Rewizyjna filii
1.Komisja Rewizyjna filii jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu filii.
2.Komisja Rewizyjna filii składa się ̨ z 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej filii wybierani są spoza członków
Zarządu filii na zasadach identycznych z regułami wyboru Zarządu Stowarzyszenia zawartymi w artykule 38.
Postanowienia art 47 Statutu stosuje się odpowiednio.
3. Komisja Rewizyjna filii jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu filii.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej filii należy:
1) Kontrola działalności Zarządu filii,
2) Przedstawianie Zarządowi filii uwag, wniosków i zaleceń́ pokontrolnych dotyczących działalności
statutowej i finansowej filii,
3) Zgłaszanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu
filii sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
4) Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków filii sprawozdań́ ze swojej działalności.
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