Statut Stowarzyszenia Tęczówka
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Tęczówka, a w dalszej części statutu jest nazywane
Stowarzyszeniem.
§2
1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Miasto Katowice.
2. Stowarzyszenie może podejmować współpracę i wspierać inne organizacje.
3. Stowarzyszenie może działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, między innymi poprzez współpracę
z innymi organizacjami działającymi za granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i
posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.
§5
Stowarzyszenie używa pieczęci o treści zawierającej nazwę Stowarzyszenia. Wzór pieczęci określa Zarząd w
drodze uchwały.
§6
Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników oraz zawierać umowy cywilnoprawne.
§7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z której zysk przeznaczony będzie na działalność
statutową i nie podlega podziałom między członkami.
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia
§8
Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczeństwa.
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Prowadzenie działań związanych z edukacją, w szczególności edukacją społeczną na rzecz tolerancji, w tym
wobec homoseksualności, biseksualności, transpłciowości.
2. Promocja zdrowia, w szczególności zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego przez:
a. kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych, w szczególności wśród kobiet i mężczyzn
homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych,
b. propagowanie zasad postępowania zapobiegającego zakażeniu wirusem HIV i innymi infekcjami
przenoszonymi drogą płciową.
3. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, w szczególności działania związane z
przeciwdziałaniem dyskryminacji, zwłaszcza dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i płeć.
4. Prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Propagowanie działalności oświatowej i uświadamiającej.
2. Udział w przedsięwzięciach w zakresie walki z HIV/AIDS i innymi infekcjami przenoszonymi drogą płciową.
3. Wspieranie i współudział w pracach naukowych oraz szerzenie informacji naukowych na temat
homoseksualizmu, biseksualizmu i transpłciowości.
4. Odczyty, spotkania, dyskusje, wystawy i inną działalność publiczną ukazującą aspekty życia osób
homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych.
5. Organizację zajęć o charakterze sportowym i rekreacyjnym.
6. Organizowanie własnego poradnictwa i konsultacji w zakresie psychologii, oświaty zdrowotnej i prawa, z
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wydawnictw dotyczących statutowych celów
Stowarzyszenia.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
• członków zwyczajnych,
• członków honorowych,
• członków wspierających.
§10
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która
1. zobowiąże się do akceptacji Statutu,
2. wypełni deklarację członkowską,
3. zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,
4. opłaci składki członkowskie za okres 3 miesięcy z góry.
§11
Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu
osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
§12
1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, które zadeklarują poparcie finansowe lub w
inny sposób przyczynią się do realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający - osoby prawne - działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela.
§13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) czynnego i biernego prawa wyboru władz Stowarzyszenia, przy czym prawo to nabywa się po
trzymiesięcznym okresie przynależności,
b) uczestniczenia we wszystkich pracach Stowarzyszenia,
c)
zgłaszania wniosków dotyczących prac Stowarzyszenia,
d) korzystania z wszelkiej pomocy Stowarzyszenia.
2.Członkom wspierającym i honorowym przysługują wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego
i biernego prawa wyborczego, a ponadto członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku płacenia składek.
§14
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brać czyny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz,
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§15
1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie Zarządowi,
b) skreślenia z listy członków za niepłacenie składek za okres 6 miesięcy po udzieleniu pisemnego
upomnienia,
c) wykluczenia za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
d) śmierci.
2. Organem uprawnionym do wykluczania oraz skreślania z listy członków jest Zarząd.
§16
1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje prawo odwołania w formie pisemnej do
Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§17
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§18
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1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata kalendarzowe, od 1 stycznia do 31 grudnia
następnego roku, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych
na Walnym Zebraniu Członków.
2. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie dokona wyboru Zarządu przed upływem kadencji,
kadencja zostaje przedłużona do dnia powołania nowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
3. Kadencja pierwszego Zarządu trwa do końca roku kalendarzowego następnego po dacie wyboru.
4. Kadencja pierwszej Komisji Rewizyjnej trwa do końca drugiego roku kalendarzowego następnego po dacie
wyboru.
§19
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swe funkcje społecznie.
§20
W przypadku rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji
Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków celem uzupełnienia składu organu.
§21
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku w terminie do 15 grudnia
każdego roku. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7
dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie ogłoszenia zawierającego porządek obrad na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Rewizyjnej albo na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. Do wniosku o zwołanie
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy dołączyć porządek obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku i
obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości
wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania poprzez wywieszenie ogłoszenia
zawierającego porządek obrad na stronie internetowej Stowarzyszenia.
§23
1. Walne Zebranie Członków wybiera spośród obecnych członków Stowarzyszenia przewodniczącego
zebrania, który prowadzi obrady.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów obecnych i uprawnionych do
głosowania członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
3. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania członków tych władz.
§ 24
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Wytyczanie kierunków i uchwalanie planów działania.
5. Rozpatrywanie wniosków Zarządu i poszczególnych członków Stowarzyszenia.
6. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu.
7. Uchwalanie zmian w Statucie.
8. Rozpatrywanie pisemnych odwołań członków od uchwał Zarządu.
9. Zatwierdzanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§25
1. Zarząd jest powoływany w głosowaniu tajnym.
2. Kandydaci na członków Zarządu są zgłaszani przez członków Stowarzyszenia pisemnie lub ustnie do
protokołu przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków .
3. Przewodniczący Walnego Zebrania Członków ustala listę kandydatów po uzyskaniu ich zgody na piśmie lub
ustnie do protokołu.
4. Wybór członków Zarządu następuje spośród zgłoszonych kandydatów poprzez głosowanie tajne.
Głosowanie prowadzone jest oddzielnie dla każdego członka Zarządu w porządku alfabetycznym,
naprzemiennie dla kobiet i mężczyzn.
5. Wyniki głosowania ustalane są w sposób następujący:
Członkiem zarządu zostają
• kobieta z najwyższą liczbą głosów „za”,
• mężczyzna z najwyższą liczbą głosów „za”,
• pozostali kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów „za”.
6. W skład Zarządu wchodzą 3 osoby, jeżeli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia ustalona na dzień
Zebrania jest niższa niż 100 lub 5 osób, jeśli liczba członków zwyczajnych Stowarzyszenia ustalona na
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dzień Zebrania jest równa lub wyższa niż 100, w tym minimum 1 kobieta i 1 mężczyzna, za wyjątkiem
sytuacji opisanej w ust.. 7.
7. W przypadku braku odpowiedniej liczby kandydatów do Zarządu danej płci lub nieobsadzenia miejsc w
Zarządzie gwarantowanych ze względu na płeć, są one obsadzane przez pozostałych kandydatów.
8.
Na pierwszym posiedzeniu - nie później jednak niż w ciągu 7 dni po zakończeniu Walnego Zebrania
Członków - Zarząd wybiera spośród siebie:
• prezesa,
• zastępcę prezesa,
• sekretarza.
9. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
§26
Do kompetencji Zarządu należy:
1.
Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
3.
Podejmowanie uchwał o skreśleniu członków.
4.
Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
5.
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
6.
Ustalenie wysokości składek członkowskich i regulaminu ich opłacania.
7.
Występowanie do Walnego Zebrania Członków z pisemnymi wnioskami o nadanie członkostwa
honorowego.
8.
Podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa.
9. Realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie Członków programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał
Walnego Zebrania Członków.
§27
Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
§28
1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 osób, które
wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
a) Komisja Rewizyjna jest powoływana w głosowaniu tajnym.
kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej są zgłaszani przez członków Stowarzyszenia pisemnie lub ustnie do
protokołu przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków,
b) przewodniczący Walnego Zebrania Członków ustala listę kandydatów po uzyskaniu ich zgody na piśmie
lub ustnie do protokołu,
c) wybór członków Komisji Rewizyjnej następuje spośród zgłoszonych kandydatów poprzez głosowanie
tajne. Głosowanie prowadzone jest oddzielnie dla każdego kandydata na członka Komisji Rewizyjnej w
porządku alfabetycznym, naprzemiennie dla kobiet i mężczyzn,
d) wyniki głosowania ustalane są w sposób następujący:
członkami Komisji Rewizyjnej zostają
•
kobieta z najwyższą liczbą głosów „za”,
•
mężczyzna z najwyższą liczbą głosów „za”,
•
pozostali kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów „za”.
2.
Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia. Jej członkowie nie mogą być członkami
Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów w wysokości nieprzekraczającej przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
4.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe..
§29
Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia.
§30
1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z pisemnymi wnioskami wynikającymi z kontroli i
żądać stosownych wyjaśnień.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ponadto:
a)
składanie pisemnych sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosku o udzielenie
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
b)
prowadzenie okresowej kontroli opłacania składek członkowskich.
§31
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia
§32
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
• składek członkowskich,dotacji i subwencji, zapisów i darowizn,
• dochodów z majątku Stowarzyszenia.
§33
1.
Wszelkie środki pieniężne Stowarzyszenia mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym
Stowarzyszenia.
2.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w
sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.
5.
Cały dochód organizacji przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego
§34
W zakresie gospodarki majątkiem Stowarzyszenia nie jest dopuszczone:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków jego organów lub jego pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 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 jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub
jego 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 jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub
jego pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4. Kupno towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie
jego organów lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§35
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków nie jest zdolne do podjęcia uchwały ze względu na nieobecność
wymaganej liczby uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia, następuje ponowne zwołanie
Walnego Zebrania Członków w terminie nie krótszym niż 30 minut. Ponowne Walne Zebranie Członków może
podejmować uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia niezależnie od liczby obecnych
uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia.
§36
1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków wybiera Likwidatora,
który prowadzi likwidację Stowarzyszenia.
2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
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