
Rozdział I : Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Stowarzyszenie  nosi  nazwę  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Zespołem

Aspergera „ASPI”.

2.  Stowarzyszenie  Pomocy  Osobom  z  Zespołem  Aspergera  „ASPI”  zwane  dalej

Stowarzyszeniem,  jest  stowarzyszeniem  zarejestrowanym  w  Krajowym  Rejestrze

Sądowym i posiada osobowość prawną .

3. Stowarzyszenie, zostało ustanowione z woli członków założycieli, w dniu 25-04-

2009  r.  na  czas  nieoznaczony.  Działa  na  podstawie  ustawy  Prawo

o stowarzyszeniach,  Ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie

oraz niniejszego Statutu, zgodnie z porządkiem prawnym i ustrojem konstytucyjnym

Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Bydgoszcz.

§ 3

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność pożytku publicznego na pracy społecznej

ogółu członków, na rzecz osób niepełnosprawnych, z Zespołem Aspergera i wysoko

funkcjonującym  autyzmem,  oraz  ich  rodzin.  Do  prowadzenia  działalności  może

zatrudniać pracowników.

2. Na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach prawa, Stowarzyszenie

może korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

3.  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  wyłącznie  jako  dodatkową  w  stosunku  do

działalności pożytku publicznego.

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną w sferze zadań publicznych

zgodnie  z  art.  4  ustawy  z  dnia  24.04.2003r.  O  działalności  pożytku  publicznego

i wolontariacie z zastrzeżeniem, że przychód i nadwyżka przychodu nad kosztami

z  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  służy  wyłącznie  prowadzeniu

działalności pożytku publicznego.



5.  Zakres  prowadzonej  działalności  odpłatnej  pożytku  publicznego  określony  jest

w tymże statucie stowarzyszenia w § 5 pkt 4, 5, 7, 13-15, a nieodpłatnej § 5 pkt 1-3

oraz 6 i 8-12.

6.  Stowarzyszenie  może  podejmować  wspólne  przedsięwzięcie  sprzyjające

współpracy i rozwojowi sektora organizacji pozarządowych.

7. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci Stowarzyszenia.

 

Rozdział II : Cele i środki działania

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

1) inicjowanie i prowadzenie różnych form pomocy osobom przewlekle chorym

i  niepełnosprawnym  z  zespołem  Aspergera  i  wysoko  funkcjonującym

autyzmem oraz ich rodzin, a w szczególności prowadzenie działań z zakresu:

 ochrony i poprawy zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,

 terapii i rehabilitacji, 

 edukacji, 

 podnoszenia sprawności fizycznej, 

 turystyki i rekreacji, 

 rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy, 

 uspołeczniania, 

 podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

 usamodzielniania, 

 poprawy warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i zawodowej, 

 adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych,

 przeciwdziałania zjawisku przemocy wobec osób z zespołem Aspergera i wysoko

funkcjonującym autyzmem;

2) wspieranie instytucji zajmujących się kształceniem, wychowywaniem i opieką nad

osobami z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem.

§ 5

Stowarzyszenie  może  realizować  swoje  cele  z  zachowaniem  wymogów

obowiązujących przepisów prawa przez:

1)  współdziałanie  z  władzami  państwowymi  i  samorządowymi,  instytucjami,

placówkami  służby  zdrowia,  organizacjami  politycznymi  i  społecznymi,  zakładami

pracy, szkolnictwem itp.;



2)  korzystanie  ze  środków  masowego  przekazu  (prasa,  radio,  telewizja)  w  celu

rozpropagowania  społecznej  działalności  na  rzecz  osób  z  zespołem  Aspergera  

i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzin przez członków Stowarzyszenia

oraz szerszego nawiązania kontaktu ze społeczeństwem ludzi zdrowych;

3)  gromadzenie,  a  następnie  właściwe  dysponowanie  posiadanymi  zasobami

finansowymi,  pochodzącymi  ze  składek  członkowskich,  darowizn  pieniężnych  

i  rzeczowych,  zbiórek,  działalności  charytatywnej,  spadków  i  zapisów,  dotacji

państwowych i społecznych oraz sponsoringu;

4) organizowanie i prowadzenie placówek oraz ośrodków o charakterze opiekuńczo

–  rehabilitacyjnym,  działań  edukacyjnych,  a  także  terapii  i  rehabilitacji  grupowej

i  indywidualnej  zarówno  dla  dzieci,  jak  i  dorosłych  osób  z  zespołem  Aspergera

i  wysoko  funkcjonującym  autyzmem  oraz  ich  rodzin  i  osób  z  ich  najbliższego

otoczenia;

5)  organizowanie  imprez  okazjonalnych,  konferencji,  turnusów  i  plenerów

rehabilitacyjnych,  turnusów  instruktażowych  oraz  szkoleń  a  także  wczasów

rodzinnych,  wycieczek  i  obozów,  w  tym  rehabilitacyjnych,  dla  dzieci  i  dorosłych,

dodatkowo organizowanie czynnego wypoczynku dla dzieci, młodzieży i ich rodzin,

poprzez wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

6)  tworzenie  Centrów  Integracji  Społecznej  i  Klubów  Integracji  Społecznej  na

zasadach  określonych  w  przepisach  szczególnych,  kół  specjalistycznych

i środowiskowych grupujących osoby z zespołem Aspergera oraz ich rodziny;

7)  prowadzenie  działalności  szkoleniowej  i  oświatowej  samodzielnie  lub  wspólnie

z placówkami służby zdrowia i oświaty;

8)  tworzenie  i  prowadzenie  własnych  bibliotek  i  czytelni  wydawnictw  fachowych

dotyczących autyzmu i zagadnień pokrewnych;

9)  refundację  poniesionych  kosztów  z  tytułu  rehabilitacji  podopiecznych

Stowarzyszenia  oraz  kosztów  związanych  z  udziałem  w  szkoleniach  członków,

podopiecznych  i  ich opiekunów oraz innych osób działających na rzecz realizacji

celów statutowych Stowarzyszenia;

10) pomoc merytoryczną, finansową i rzeczową w organizowaniu miejsc pracy dla

osób z zespołem Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem;

11)  udzielanie  zapomóg  finansowych  osobom  z  zespołem  Aspergera  i  wysoko

funkcjonującym  autyzmem  oraz  ich  rodzinom znajdującym  się  w  trudnej  sytuacji

finansowej, materialnej lub życiowej;



12)  pomoc  merytoryczną,  finansową  i  rzeczową  dla  placówek  rehabilitacyjnych,

edukacyjnych i opiekuńczo - wychowawczych zajmujących się osobami z zespołem

Aspergera i wysoko funkcjonującym autyzmem oraz ich rodzinami;

13) organizowanie i prowadzenie zajęć rozwojowych dla osób z zespołem Aspergera

i wysoko funkcjonującym autyzmem;

14) organizowanie, prowadzenie i wspieranie funkcjonowania mieszkań chronionych;

15)  prowadzenie  kursów,  szkoleń  i  warsztatów  podnoszących  kompetencje

społeczne  i  kwalifikacje  zawodowe  osób  z  zespołem  Aspergera  i  wysoko

funkcjonującym autyzmem.

Rozdział III : Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, wyrażające chęć

wsparcia i realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 8

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

czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele

Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową

lub  rzeczową.  Osoba  prawna  działa  w  Stowarzyszeniu  przez  swojego

przedstawiciela.

3.  Członkiem honorowym może być  osoba fizyczna,  która  wniosła  wybitny  wkład

w  rozwój  idei  Stowarzyszenia  lub  w  inny,  szczególny  sposób  wniosła  zasługi

Stowarzyszenia.

4. Członków wspierających przyjmuje się na podstawie pisemnej deklaracji złożonej

przez osobę wstępującą do Stowarzyszenia, po zaakceptowaniu przez Zarząd.



5. Osoba zainteresowana przyjęciem w poczet członków zwyczajnych składa w tej

sprawie  wniosek  do  Zarządu  wraz  z  dowodem uiszczenia  opłaty  manipulacyjnej.

Zarząd podejmuje decyzje o możliwości przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.

Po  uzyskaniu  pozytywnej  decyzji  Zarządu,  Prezes  wpisuje  kandydata  w  poczet

członków  zwyczajnych  Stowarzyszenia  ASPI.  Od  decyzji  Zarządu  w  zakresie

przyjmowania nowych członków nie przysługuje odwołanie. 

5 a) Wysokość opłaty wpisowej ustala Zarząd. 

6.  Nadanie  godności  członka  honorowego  następuje  przez  Walne  Zebranie

Członków, na wniosek, który wpłynął do Zarządu. 

§ 9

1. Członek zwyczajny ma prawo do :

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;

2) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia;

4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia;

5)  zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia

o skreśleniu z listy członków.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia;

2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

3)  regularnego  opłacania  składek  i  innych  świadczeń  obowiązujących

w Stowarzyszeniu. W przypadku członkostwa osób stanowiących najbliższą rodzinę

(małżonków lub osób spokrewnionych w pierwszej linii) opłacana jest jedna składka

miesięcznie. 

§ 10

1. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w § 9 ust.1, z wyjątkiem

czynnego i biernego prawa wyborczego. 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym –

w obradach statutowych władz Stowarzyszenia.

3.  Członek  wspierający  jest  obowiązany  do  regularnego  wywiązywania  się

z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz

Stowarzyszenia. 



4.  Członkowie  honorowi  i  wspierający  zwolnieni  są  z  opłacania  składek

członkowskich.

§ 11

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie

Zarządowi;

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego; 

3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą

składek  członkowskich  przez  okres  przekraczający  3  miesięcy,  po  uprzednim

pisemnym upomnieniu,  lub z powodu nieuzasadnionego braku udziału w pracach

Stowarzyszenia;

4) wykluczenia z powodu:

 a) rażącego naruszenia statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia;

 b) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową

w postaci pozbawienia praw publicznych;

 c) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę

Stowarzyszenia.

2. W przypadku określonym w ust.1 pkt 3 i 4 a) orzeka Zarząd. Zarząd zobowiązany

jest  zawiadomić  członka  o  skreśleniu  z  listy  członków  lub  wykluczeniu,  podając

przyczyny  tej  decyzji,  wskazując  na  prawo  wniesienia  odwołania  do  Walnego

Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej decyzji.

Rozdział IV : Struktura organizacyjna

§ 12

Władzami Stowarzyszenia są :

1) Walne Zebranie Członków;

2) Zarząd;

3) Komisja Rewizyjna. 

§ 13



1.  Kadencja  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia  trwa  2  lata.  Wybór

członków  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  odbywa  się  w  głosowaniu  jawnym,

bezwzględną większością głosów.

2.  Wybór  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej  następuje  spośród  nieograniczonej  liczby

kandydatów. 

3. Kandydaci wybrani do Zarządu i Komisji Rewizyjnej są zobowiązani do złożenia

odpowiednio:

a)  oświadczenia  członka  organu  kontroli  lub  nadzoru  o  niekaralności  oraz

o  niepozostawaniu  w  związku  małżeńskim,  we  wspólnym  pożyciu,  braku

pokrewieństwa,  powinowactwa i  podległości  z tytułu  zatrudnienia wobec członków

zarządu, zgodnie z przepisami szczególnymi;

b) oświadczenia członka zarządu o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem

za  przestępstwo  umyślne  ścigane  z  oskarżenia  publicznego  lub  przestępstwo

skarbowe.

4.  W przypadku  ustąpienia,  wykluczenia  lub śmierci  członka Zarządu lub Komisji

Rewizyjnej  Stowarzyszenia  w  trakcie  kadencji,  skład  osobowy  tych  władz  jest

uzupełniany  spośród  niewybranych  kandydatów,  według  kolejności  uzyskanych

głosów. Liczba dobranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć ½

liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 14

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział :

 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;

 2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na

7  dni  przed  terminem  Walnego  Zebrania  Członków,  poprzez  zamieszczenie

informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy

obecności :

1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 14 ust. 5;

2)  w  drugim  terminie,  wyznaczonym  w  tym  samym  dniu  15  minut  później  od

pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

5.  Uchwały  wszystkich  władz  Stowarzyszenia,  podejmowane  są  w  głosowaniu

jawnym,  zwykłą  większością  głosów,  przy  obecności  co  najmniej  połowy  ogólnej



liczby  członków  uprawnionych  do  głosowania.  Zgromadzeni  mogą  uchwalić

głosowanie  tajne.  W  przypadku  równej  liczby  głosów  decyduje  głos

przewodniczącego obrad.

6. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie jawnym.

§ 15

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zarząd zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków raz w roku.

3. Walne Zebranie Członków obraduje według ustalonego porządku obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie,

w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd :

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej;

3) na wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych.

6. W przypadkach określonych w ust. 5 pkt 2) i 3) Nadzwyczajne Walne Zebranie

Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia

odpowiedniego wniosku Zarządowi. 

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia;

2) uchwalanie zmian statutu;

3) uchwalenie budżetu;

4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia;

5) rozpatrywanie i  zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia i  sprawozdań

finansowych;

6) ustalanie wysokości składek członkowskich;

7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia

lub jego władze;

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich;

9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;

11)  podejmowanie  uchwały  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  i  przeznaczeniu  jego

majątku. 



§ 17

1. Zarząd składa się z 3-6 osób wybieranych na czas wspólnej kadencji. Członkowie

zarządu:

1)  nie  mogą  być  osobami  skazanymi  prawomocnym  wyrokiem  za  przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

2) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych

kosztów.

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa, W-ce prezesa,

Sekretarza i Członków Zarządu.

3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy

w roku.

5.  Zarząd  do  prowadzenia  działalności  Stowarzyszenia  może  tworzyć  biuro

i  zatrudniać  pracowników  oraz  zawierać  porozumienia  z  wolontariuszami,  na

zasadach określonych w przepisach szczególnych. 

§ 18

Zarząd  jest  zobowiązany  zarządzać  majątkiem  i  sprawami  Stowarzyszenia  oraz

spełniać  swoje  obowiązki  z  należytą  starannością,  przy  ścisłym  przestrzeganiu

przepisów prawa, postanowień statutu i  uchwał powziętych przez Walne Zebranie

Członków.

§ 19

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia:

1)  do  składania  oświadczeń  woli  w  zakresie  praw  i  obowiązków  majątkowych

Stowarzyszenia  oraz  podpisywania  umów  i  zobowiązań  w  jego  imieniu  jest

wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu;

2)  dla  ważności  innych  pism  i  dokumentów  wymagany  jest  podpis  Prezesa  lub

innego członka Zarządu;

3) Zarząd Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa zatrudnionym

pracownikom  lub  wolontariuszom,  określając  zakres,  w  jakim  dana  osoba  może

sprawować zarząd w imieniu Stowarzyszenia.

§ 20



Zarząd  kieruje  całokształtem  działalności  Stowarzyszenia,  zgodnie  z  uchwałami

Walnego Zebrania Członków i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem

Członków.

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, w tym

zawierania umów;

2)  kierowanie  działalnością  i  realizowanie  celów  Stowarzyszenia  zgodnie  ze

Statutem i  uchwałami  Walnego  Zgromadzenia  Członków oraz  wnioskami  Komisji

Rewizyjnej;

3) ustalanie planów budżetu i czuwanie nad ich wykonywaniem;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;

5)  podejmowanie  decyzji  w  sprawie  nabycia  lub  zbycia  majątku  nieruchomego

i ruchomego;

6) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań;

7)  ustalanie  regulaminów  dotyczących  szczegółowych  zasad  działalności

Stowarzyszenia i jego członków;

8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;

9)  podejmowanie  decyzji  dotyczących  skreślenia  z  listy  członków na  podstawie  

§ 11 ust. 2; 

10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

11)  wnioskowanie  o  nadanie  lub  pozbawienie  godności  członka  honorowego

Stowarzyszenia;

12)  opracowywanie  i  składanie  sprawozdań  ze  swej  działalności  na  Walnym

Zebraniu Członków;

13)  ustalanie  ulg  i  zwolnień  od  opłacania  składek,  na  podstawie  pisemnej,

umotywowanej prośby złożonej do Zarządu przez zainteresowanego;

14)  przestrzeganie  obowiązków wynikających  z  posiadania  przez  stowarzyszenie

statusu  Organizacji  Pożytku  Publicznego  oraz  korzystanie  z  przysługujących

stowarzyszeniu praw i przywilejów dla dobra członków stowarzyszenia. 

§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do kontroli działalności Stowarzyszenia.

2.  Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3-5  osób:  przewodniczącego  i  członków,

wybieranych na okres wspólnej kadencji.

3. 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 mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych

kosztów.

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) nadzór nad  całokształtem działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia

pod względem celowości,  rzetelności,  prawidłowości  oraz zgodności  z  przepisami

prawa i uchwałami Walnego Zebrania Członków w formie kontroli  co najmniej raz

w roku przed terminem Walnego Zebrania Członków;

2)  występowanie  do Zarządu z wnioskami  z  przeprowadzonych  kontroli  i  lustracji

oraz sprawdzanie czy wnioski zostały wykonane;

3) prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu;

4)  prawo  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Członków  w  razie  nie

zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd zgodnie z § 15 ust. 6;

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę

udzielenia)  absolutorium władzom Stowarzyszenia,  bądź  w  stosunku  do  każdego

członka oddzielnie;

6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział V : Majątek i fundusze

§ 23

1.  Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić  nieruchomości,  ruchomości  i  fundusze

będące własnością Stowarzyszenia.

2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

3. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego członków,  członków organów lub pracowników oraz osobom,

z  którymi  członkowie,  członkowie  organów  oraz  pracownicy  Stowarzyszenia

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, zwane dalej “osobami bliskimi”;

2) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów 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)  przekazywania  i  wykorzystywania  majątku  na  rzecz  członków Stowarzyszenia,

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 Stowarzyszenia;

4)  zakupu  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.

§ 24

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są :

1) opłaty i składki członkowskie;

2) dotacje, granty;

3) darowizny, zapisy i spadki;

4) dochody z majątku Stowarzyszenia;

5) korzyści z ofiarności publicznej;

6) wpływy pochodzące z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd.

3. Darczyńca może za zgodą Zarządu polecić wykorzystanie darowizny (z wyjątkiem

darowizny  stanowiącej  1  %  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych,

przekazywanej na zasadach określonych w przepisach szczególnych) w określony

sposób zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia.

4.  Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość  zgodnie

z obowiązującymi przepisami.



Rozdział VI: Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

1. Uchwalenie zmiany Statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.  Podejmując  uchwałę  o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia  Walne Zebranie  Członków

określa  sposób  przeprowadzenia  likwidacji  oraz  przeznaczenie  majątku

Stowarzyszenia wyłącznie na cele statutowe.

 

Niniejszy statut uchwalono i przyjęto na Zebraniu Założycielskim w dniu 25-04-2009

r. z późniejszymi zmianami - ostatnio 29-03-2015 r.


