
 

 

STATUT  

Stowarzyszenia Społeczności LGBT + UAM 

 

Zatwierdzony przez Zjazd Członków i Członkiń w dniu 24.06.2020  

  

Rozdział I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE   

§ 1 

1.  „Stowarzyszenie Społeczności LGBT+ UAM”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest 

dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem pracowników i pracownic, doktorantów i 

doktorantek, studentów i studentek Uniwersytetu  im. A. Mickiewicza określających się 

jako geje, lesbijki, osoby biseksualne, transpłciowe, queer, interpłciowe, aseksualne czy w 

inny sposób nieheteronormatywne (LGBT+), jak również ich sojuszników i sojuszniczek. 

2.     Stowarzyszenie może używać swojej nazwy w tłumaczeniu w wybranych językach.  

  

§ 2 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Zostało utworzone i zarejestrowane na 

podstawie ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. Nr 20 

poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.  

  

§ 3 

1.  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą 

Stowarzyszenia jest Poznań. 

2.  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

Rzeczpospolitą Polską oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych 

organizacji o podobnych celach działania. W przypadku organizacji międzynarodowych 

członkostwo jest możliwe tylko jeżeli nie narusza ono zobowiązań wynikających z umów 

międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 

  

§4 

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

  

Rozdział II. CELE I REALIZACJA DZIAŁAŃ FUNDACJI 

§ 5 

 Celami Stowarzyszenia są: 

1) integracja społeczności osób LGBT+ w obrębie Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza ; 

2)   wzmacnianie idei równości, różnorodności, szacunku, godności  i życzliwości; 

3)   działanie na rzecz ochrony praw człowieka i propagowanie wiedzy na ten temat; 



 

 

4) działanie na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w życiu prywatnym, 

politycznym, społecznym, zawodowym i gospodarczym 

5) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

6)  zwiększenie widoczności osób LGBT+ wewnątrz UAM i poza nim; 

7) prowadzenie działalności naukowej; 

8) kreowanie przestrzeni wolnej od uprzedzeń i dyskryminacji, w szczególności ze 

względu na orientację seksualną i tożsamość́ płciową, budowanie platformy 

dialogu społecznego. 

 

      § 6 

Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez: 

1) regularne spotkania osób zainteresowanych ich realizacją (w tym spotkania 

integracyjne i samokształceniowe dla pracowników wszystkich szczebli 

Uniwersytetu); 

2) stworzenie platformy komunikacyjnej w celu usprawnienia wymiany informacji na 

temat odbywających się na terenie UAM wydarzeń naukowych, kulturalnych  (w 

tym regularnych kursów wykładowych) dotyczących równości i różnorodności, ze 

szczególnym uwzględnieniem kwestii osób LGBT+; 

3) organizowanie działalności edukacyjnej: wykładów otwartych, seminariów i innych 

form kształcenia, w tym poszerzanie oferty Uniwersytetu Otwartego UAM; 

4) prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej: książek, broszur, czasopism, 

biuletynów, informatorów w wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a także 

prowadzenie dystrybucji tych wydawnictw; 

5) nawiązanie kontaktów z innymi uczelniami wyższymi w kraju i za granicą w celu 

wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, realizacji wspólnych projektów 

społecznych, badawczych i artystycznych; 

6) współpracę z organami administracji publicznej, zwłaszcza lokalnymi (np. Urząd 

Miasta Poznania); 

7) współpracę ze społecznością studencką, wzmacnianie inicjatyw studenckich 

nastawionych na realizację podobnych celów wśród młodzieży akademickiej. 

8) organizowanie i wspieranie działań kulturalnych, takich jak festiwale kulturalne, 

wystawy, przedstawienia teatralne, produkcje filmowe i pozostałe formy inicjatyw 

kulturalnych i publicystycznych; 

 

Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI  

 

§ 7 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

      3.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

 

a. członków zwyczajnych 

b. członków wspierających 

c. członków honorowych 



 

 

§ 8 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna pracująca lub studiująca na 

Uniwersytecie  im. A. Mickiewicza, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 

pragnąca czynnie urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do 

czynności prawnych lub osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna 

zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego 

rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna 

działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

2. Członek wspierający obowiązany jest do wywiązywania się z zadeklarowanych na 

rzecz Stowarzyszenia świadczeń. 

 

§ 10 

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie 

pisemnej deklaracji. 

 

§ 11 

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój 

Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu. 

 

§ 12 

Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków. 

 

§ 13 

  1.Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:  

a)  wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,  

b)  uczestniczyć w  walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym, 

c) uczestniczyć w konferencjach, zebraniach i innych formach działalności 

Stowarzyszenia, 

d) zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami  i 

działalnością Stowarzyszenia,  

 

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:  

a) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,  

b) przestrzegać postanowień Statutu i regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,  

c) propagować cele Stowarzyszenia,  

d) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,  

e) regularnie opłacać składkę członkowską,  



 

 

f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.    

 

§ 14  

1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem 

czynnego i biernego prawa wyborczego  

2.  Członek wspierający Stowarzyszenia ma obowiązki członka zwyczajnego, z 

wyjątkiem opłacenia składki członkowskiej, a nadto wspiera majątkowo 

Stowarzyszenie w zadeklarowanym przez siebie zakresie.    

§ 15  

1.  Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawa należne członkowi zwyczajnemu.  

2. Tytułem członka honorowego Stowarzyszenia może być wyróżniona osoba, która 

położyła wyjątkowe zasługi dla Stowarzyszenia bądź spraw osób LGBT+. 

§ 16  

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje wraz z opuszczeniem Uniwersytetu, a nadto 

w razie:  

a) śmierci członka Stowarzyszenia,  

b) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym,  

c) utraty zdolności prawnej przez jednostkę organizacyjną niemającą osobowości 

prawnej,  

d) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie,  

f) wykluczenia przez Zarząd, z inicjatywy własnej Zarządu lub na wniosek Komisji 

Rewizyjnej bądź przynajmniej 3 członków Stowarzyszenia, z powodu:  

-nieprzestrzegania przez członka Stowarzyszenia postanowień Statutu lub uchwał 

władz Stowarzyszenia,  

-działania na szkodę  Stowarzyszenia.  

 

2. Uchwałę o wykluczeniu doręcza się członkowi na piśmie wraz z uzasadnieniem.  

3. Od uchwały o wykluczeniu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego 

Zebrania.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty 

doręczenia członkowi uchwały o wykluczeniu z uzasadnieniem. Odwołanie 

rozpoznawane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do czasu rozpoznania 

odwołania członek, który złożył odwołanie zawieszony jest w prawach członkowskich.  

 

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 17 

1. Władzami Stowarzyszenia są:  

a) Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem,  

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem 

c) Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją. 



 

 

2.  Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. 

3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym. 

4.  W przypadku ustąpienia, wykreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia 

w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez kooptację. 

Kooptacja polega na tym, że pozostali członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

wybierają spośród członków zwyczajnych osobę do sprawowania funkcji członka 

Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na czas do najbliższego Walnego Zebrania Członków. 

Na najbliższym Walnym Zebraniu Członków powinien być przeprowadzony wybór 

nowego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Ilość członków organu nie 

pochodzących z wyboru nie może przekraczać jednej trzeciej ogólnego składu. 

§ 18 

1. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia 

członków pisemnie (lub elektronicznie e-mailem na wskazany pisemnie uprzednio 

adres) co najmniej na 14 dni przed terminem. 

3. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów: 

• w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, 
• w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. 

4. Głosowanie uchwał Walnego Zebrania odbywa się jawnie. Wniosek o utajnienie 

głosowania uchwał musi być przegłosowany zwykłą większością głosów przez Walne 

Zebranie. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu na 

wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Towarzystwa. 
6. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Towarzystwa winien określić sprawy, 

które ma rozpatrywać Walne Zebranie. 
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni od daty otrzymania wniosku. 
8. Walne Zebranie może się odbyć na platformie internetowej w czasie rzeczywistym. 

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:  

1) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,  

2) wybór Zarządu,  

3) wybór Komisji Rewizyjnej,  

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,  

6) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej,  

7) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

8) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia,  

9) podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu „Honorowego Członka” 

Stowarzyszenia; 

10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji 

innych organów Stowarzyszenia. 



 

 

 

§ 20 

1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków: 3 członków Prezydium i 2-4 

członków zwyczajnych. 

2.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 

przynajmniej 3 członków. 

§ 21 

Do kompetencji Zarządu należy:  

1) kierowanie pracami Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami i realizowanie 

celów statutowych,  

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  

3) powoływanie i rozwiązywanie kół Stowarzyszenia oraz komisji problemowych 

stałych i doraźnych,  

4) uchwalanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie 

sprawozdań z ich wykonania,  

5) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,  

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,  

7) zwalnianie członków Stowarzyszenia w całości lub części z obowiązku opłacania 

wpisowego i składek członkowskich .    

§ 22  

1. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu i składa się z trzech członków. 

Przewodniczącego wybiera Komisja ze swego grona.    

2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje na mocy uchwał. 

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów. 

 

§ 23  

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:  

1) będące jednocześnie członkami Zarządu,  

2)  pozostające z członkami Zarządu w związku małżeńskim lub we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 

§ 24  

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem 

gospodarki finansowej,  

2) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu i jego Prezydium wniosków dotyczących 

działalności Stowarzyszenia,  

3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania ze swej działalności,  

4)  wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.    

§ 25  



 

 

Członkowie organów Stowarzyszenia oraz członkowie Stowarzyszenia nie pobierają 

wynagrodzenia za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia.    

 

Rozdział V. MAJĄTEK, FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ STOWARZYSZENIA  

 

§ 26  

Na majątek Stowarzyszenia składają się;  

1) nieruchomości,  

2) ruchomości,  

3) prawa majątkowe nabyte przez Stowarzyszenie . 

§ 27 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:  

1)  wpisowe i składki członkowskie,  

2)  dotacje i subwencje,  

3)  przychody z nieruchomości i ruchomości będących w używaniu Stowarzyszenia, 

4) darowizny, spadki i zapisy,  

5)  wpływy z ofiarności publicznej.    

§ 28  

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Formę i 

tryb prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości określa Zarząd 

Stowarzyszenia.   

§ 29  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz zawierania umów 

upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym przynajmniej jeden członek 

Prezydium Zarządu, działający łącznie.  

§ 30  

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  

1. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów 

w obecności przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej 

większością ¾ głosów w obecności przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.  

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję 

Likwidacyjną oraz podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku.  
 


