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STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
„ZAWSZE RAZEM”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
„Zawsze Razem” (dalej: Stowarzyszenie).

§2
Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Nazwa
Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz
Stowarzyszenia miasto Poznań.

§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym
lub podobnym charakterze działania.

§5
Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub
akcjonariuszem spółki akcyjnej.

§6
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Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.

§7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność
dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów
nad kosztami działalności Stowarzyszenia przeznacza w całości na działalność pożytku
publicznego.
3.1 Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku
publicznego, nie jest, z zastrzeżeniem art. 9 ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalnością gospodarczą, w
rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako
działalność nieodpłatna i odpłatna.
3.2 Nieodpłatna działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia obejmuje:
a) udzielanie pomocy i wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom,
b) współdziałanie w procesie leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
c) pomoc w dążeniu do prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w
społeczeństwie poprzez upowszechnianie wiedzy,
d) integrację osób, środowisk i instytucji wdrażających wolę działania na rzecz osób
dotkniętych niepełnosprawnością i ich bliskich.

§8
Stowarzyszenie zostaje zawiązane na czas nieokreślony.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§9
Celem Stowarzyszenia jest:
- udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz współdziałanie w
procesie leczenia, rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych, a także pomoc w dążeniu
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do prawidłowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez
upowszechnianie wiedzy,
- integracja osób, środowisk i instytucji wyrażających wolę działania na rzecz osób
dotkniętych niepełnosprawnością i ich bliskich,
- reprezentowanie swoich Członków i występowanie w obronie ich praw, godności i
interesów.

§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia
oraz instytucjami i przedsiębiorstwami,
- współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
- inspirowanie i prowadzenie działalności naukowo – badawczej zmierzającej do podniesienia
stanu wiedzy o problemach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
- prowadzenie działań zapobiegających niepowodzeniom osobistym i zawodowym wśród
Członków Stowarzyszenia.
- pomoc materialną i prawną oraz wsparcie duchowe osobom niepełnosprawnym,
- prowadzenie działalności szkoleniowej, organizowanie i uczestniczenie w sympozjach,
zjazdach naukowych, seminariach oraz udział w audycjach radiowych i telewizyjnych,
- wydawanie własnego, specjalistycznego czasopisma i samodzielnych publikacji związanych
z tematyką niepełnosprawności,
- pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
- czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, uczciwości i sumienności wśród Członków
Stowarzyszenia,
- organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, konkursów, aukcji, loterii i zbiórek
publicznych w formie darowizn pieniężnych,
- inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących Członków Stowarzyszenia takich jak
imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko – rekreacyjnym,
- prowadzenie poradnictwa w zakresie porad prawnych i medycznych.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1/ zwyczajnych
2/ wspierających
3/ honorowych

§12
1. Członkami Stowarzyszenia są:
1/ Członkowie zwyczajni – osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub
obcokrajowcy mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację
członkowską.
2/Członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na
rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego
przedstawiciela.
3/ Członkowie honorowi – osoby nie będące Członkami zwyczajnymi lub wspierającymi
za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

§13
1. Nabycie praw Członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po
spełnieniu warunków opisanych w § 12 niniejszego Statutu.
2. Tytuł Członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia – nadaje
Walne Zgromadzenie Członków.

§14
1. Członkowi zwyczajnemu przysługuje:
1/ czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia,
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2/ prawo do wyrażania opinii oraz zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących
działalności Władz Stowarzyszenia,
3/ prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie,
4/ prawo do udziału w szkoleniach, konferencjach, sympozjach, spotkaniach i
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
5/ prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego, w razie skreślenia z listy Członków
oraz innych decyzji Zarządu, naruszających dobro Członka lub Stowarzyszenia,
6/ prawo do korzystania ze świadczeń, lokali i urządzeń Stowarzyszenia za zgodą
Zarządu,
7/ prawo do korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim Członkom
Stowarzyszenie.
2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1/ swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia,
2/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
3/ popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4/ przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał Władz Stowarzyszenia,
5/ terminowo opłacać składki członkowskie,
3. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa takie jak Członkowie zwyczajni z
wyjątkiem prawa wyborczego. Członkowie wspierający i honorowi nie mają
obowiązku uiszczania składek na rzecz Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający oraz honorowi mają także prawo do udziału – z głosem
doradczym – w posiedzeniach statutowych Władz Stowarzyszenia.

§15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1/ śmierci Członka,
2/ wystąpienia Członka ze Stowarzyszenia,
3/ skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia,
4/ wykluczenia Członka ze Stowarzyszenia.
2. Zamiar wystąpienia Członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na
piśmie.
3. Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały
Zarządu w razie:
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1/ nieusprawiedliwionego nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej
6 miesięcy,
2/ utraty osobowości prawnej przez Członka wspierającego.
4. Wykluczenie Członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały
Zarządu i po utrzymaniu w mocy tej decyzji przez Sąd Koleżeński w następstwie
rozpatrzenia odwołania Członka Stowarzyszenia albo w sytuacji braku wniesienia
odwołania – po upływie przeznaczonego na jego wniesienie terminu – wyłącznie na
podstawie uchwały Zarządu, w razie:
1/ nieprzestrzeganie przez Członka postanowień Statutu, Regulaminów i uchwał
Władz Stowarzyszenia,
2/ działania na szkodę Stowarzyszenia,
3/ skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne
lub w sytuacji utraty praw publicznych,
4/ notorycznego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
5/ nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
6/ pisemnego wniosku co najmniej dwóch Członków Stowarzyszenia o wykluczenie
danej osoby ze Stowarzyszenia z powodów wymienionych w punktach 1-5.
5. Członek, który został skreślony lub wykluczony z listy członków, nie może ponownie
wstąpić do Stowarzyszenia.

§16
Pozbawienie Członkostwa honorowego następuje uchwałą Walnego Zgromadzenia na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1/ Walne Zgromadzenie Członków
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna,
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4/ Sąd Koleżeński.

§18
1. Zarząd, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński są powoływane na 4 – letnią kadencję
w tajnym lub jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby
kandydatów. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, ustalony okres kadencji może zostać
skrócony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Mandaty Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wygasają poza
sytuacją określoną w §21 ust. 2 oraz §22 ust. 2 z dniem odbycia Walnego
Zgromadzenia Członków, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z
działalności danego organu za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

§19
O ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia
zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy
ogólnej liczny Członków /kworum/.

Walne Zgromadzenie Członków

§20
1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może mieć
charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu
uprawnieni są wszyscy Członkowie oraz osoby zaproszone.
2. Walnemu Zgromadzeniu Członków przewodniczy Prezes Zarządu lub wskazana przez
niego osoba będąca Członkiem Zarządu.
3. Walne Zgromadzenie Członków Sprawozdawczo – Wyborcze, zwoływane jest przez
Zarząd co 4 lata, a Sprawozdawcze raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
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1/ z własnej inicjatywy,
2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3/ na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków
Stowarzyszenia.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na żądane Komisji Rewizyjnej lub
Członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od
daty zgłoszenia stosowanego żądania w tym zakresie. W razie nie zwołania w
powyższym terminie Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd, uprawnienie do
zwołania Walnego Zgromadzenia Członków przysługuje odpowiednio Komisji
Rewizyjnej, lub Członkom Stowarzyszenia wnioskującym o jego zwołanie.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
8. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3
zebranych.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1/ uchwalanie Statutu i zmian w Statucie Stowarzyszenia,
2/ uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
3/ ustalenie liczby Członków Władz w granicach przewidzianych Statutem,
4/ wybór i odwołanie Członków Władz Stowarzyszenia,
5/ udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, Komisji Rewizyjnej, Sądowi
Koleżeńskiemu,
6/ uchwalenie Regulaminów Władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich
powołania,
7/ powołanie Biura Stowarzyszenia,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
9/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
po likwidacji,
10/ zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego.
10. O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkowie winni być
powiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
11. W razie braku kworum określonego w § 19 niniejszego Statutu, Zarząd zwołuje Walne
Zgromadzenie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut. Walne
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Zgromadzenie zwołane w tym terminie może podejmować uchwały bez względu na
liczbę obecnych członków.
12. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie uchwalenia Statutu lub jego
zmiany, odwołania przed upływem kadencji Władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia
statusu Członka honorowego Stowarzyszenia podejmowane są większością
kwalifikowaną 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby Członków.
13. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się – w razie ponownego
ich wyboru – ilości kadencji.
14. W razie, gdy skład Władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu przed upływem
kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonuje
Zarząd. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę pierwotnego składu
organu.

Zarząd

§21
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 do 11 osób w tym Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i 2 do 6 członków. Prezesa wybiera Walne
Zgromadzenie, natomiast pozostała część Zarządu konstytuuje się niezwłocznie po
wyborach.
2. W razie ustąpienia Członka Zarządu, jego śmierci, odwołania przez Walne
Zgromadzenie Członków zgodnie z Regulaminem Pracy Walnego Zgromadzenia
Członków lub niemożności pełnienia funkcji (z wyłączeniem urlopu macierzyńskiego)
przez okres ponad 6-ciu miesięcy – mandat wygasa.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu z przyczyn określonych z ust. 2,
poza określoną w Regulaminie Pracy Walnego Zgromadzenia sytuacją odwołania
Członka Zarządu, Zarząd może dokooptować do swego grona nowego Członka
spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na ostatnim Walnym Zgromadzeniu
Sprawozdawczo – Wyborczym według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba
osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu.
4. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
5. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia
upoważniony jest Prezes samodzielnie. Zarząd może jednak udzielić pełnomocnictwa
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do składania oświadczeń woli Wiceprezesowi, działającemu łącznie z jednym
Członków Zarządu.
6. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić zainteresowanego Członka o podjętej uchwale o
skreśleniu lub wykluczeniu i przysługującym mu prawie odwołania się do Sądu
Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały Zarządu w
tym zakresie.
7. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
1/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
2/opracowywanie

planów

i

programów

działalności

Stowarzyszenia

oraz

przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu Członków do zatwierdzenia,
3/ realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
4/ podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu Członków
zwyczajnych i wspierających,
5/ występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie lub
pozbawienie Członkostwa honorowego,
6/ prowadzenie ewidencji Członków Stowarzyszenia,
7/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
8/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
9/ ustalanie wysokości składek członkowskich
10/ podejmowanie decyzji o przedmiocie zwolnienia niektórych Członków od
płacenia składek członkowskich w drodze stosownej uchwały,
11/ powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak, komisje i zespoły
do realizacji celów Stowarzyszenia,
12/ możliwość zatrudnienia Dyrektora Biura,
13/ składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
14/ podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania różnych form pomocy osobom
niepełnosprawnym,
15/ powoływanie placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz określanie
zakresu obowiązku, kompetencji i odpowiedzialności osób kierujących placówkami
Stowarzyszenia oraz nadawanie tym placówkom statutów bądź regulaminów
organizacyjnych.
8. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
na kwartał. Posiedzenia zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
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9. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz.
10. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do kompetencji Władz
statutowych Stowarzyszenia, Prezes może podejmować stosowne decyzje.
11. Szczegółowe zasady i tryb działania Zarządu określa regulamin.
12. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Rewizyjna

§22
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Członków. Komisja Rewizyjna wybiera się ze swego grona Przewodniczącego i
Sekretarza.
2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, odwołania przez Walne
Zgromadzenie Członków zgodnie z Regulaminem Pracy Walnego Zgromadzenia
Członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub niemożności pełnienia funkcji przez
okres ponad 6-ciu miesięcy (poza sytuacją urlopu macierzyńskiego) – mandat członka
Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku poza sytuacją
odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z Regulaminem Pracy
Walnego Zgromadzenia Członków, zostanie uzupełniony o kandydatów zgłoszonych
do Komisji Rewizyjnej na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Członków Sprawozdawczo
- Wyborczym, według kolejności uzyskanych głosów.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c) zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt.4 lit. C ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji
w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w
wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
11

Załącznik 1
do uchwały nr 14/W/2015

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.
d) mają prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
e) mają prawo żądania od Władz i Członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1/nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2/przedstawianie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu
Członków,
3/wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin.
6. Komisja Rewizyjna w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru nie
podlega Zarządowi Stowarzyszenia.

Sąd Koleżeński

§23
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie
Członków. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1/ rozstrzyganie sporów pomiędzy Członkami Stowarzyszenia, dotyczących
działalności Stowarzyszenia,
2/ prowadzenie postępowań dyscyplinarnych wobec Członków, których zachowanie
pozostaje w sprzeczności z zasadami i celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. Sąd koleżeński w stosunku do Członków naruszających zasady Statutu, Regulaminów
oraz uchwał Władz Stowarzyszenia może:
1/ udzielić upomnienia,
2/ udzielić nagany,
3/zawiesić w prawach Członka,
4/ wystąpić do Zarządu z wnioskiem o skreślenie z listy Członków lub wykluczenie ze
Stowarzyszenia.
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4. Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin.
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje stronie prawo pisemnego odwołania się
do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od otrzymania
kwestionowanego orzeczenia.

Rozdział V
Biuro Stowarzyszenia

§24
1. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie
Członków.
2. Biurem kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Stowarzyszenia.
3. Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności społecznej,
profilaktyczno – zapobiegawczej, kulturalnej, integracyjnej, wspierającej tworzenie
ośrodków rehabilitacyjno – terapeutycznych, wydawniczej oraz każdej innej
zaproponowanej przez Zarząd.
4. W zakresie działania Biura znajduje się także współpraca ze stowarzyszeniami oraz
organizacjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność podobną do
działalności Stowarzyszenia.
5. Pracownikami Biura mogą być osoby nie będące Członkami Stowarzyszenia.
6. Zarząd może udzielić Dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego
działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia

§25
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1/składki członkowskie,
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2/ dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w
użytkowaniu Stowarzyszenia,
3/ dotacje i subwencje,
4/ darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
5/ dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
6/ dochody ze zbiórek publicznych.
2. Środki pieniężne mogą być wpłacane na konto Stowarzyszenia i na nim
przechowywane.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
4. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem
Stowarzyszenia Członkom, Członków organów i pracowników Stowarzyszenia ani
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, stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami bliskimi”.
5. Stowarzyszenie nie może przekazać majątku na rzecz swoich Członków, Członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to miałoby nastąpić bezpłatnie
lub na preferencyjnych warunkach.
6. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku na rzecz swoich Członków,
Członków organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu
statutowego.
7. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą Członkowie Stowarzyszenia, Członkowie organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
8. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu
działalności pożytku publicznego.
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9. Otrzymane przez Stowarzyszenie środki finansowe pochodzące z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie
działalności pożytku publicznego.

Rozdział VII

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§26
1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
1/ podjęcia uchwały w tym przedmiocie przez Walne Zgromadzenie Członków,
2/ wydania postanowienia przez sąd rejonowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być
podjęta w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych
/kworum/ i dla swej ważności wymaga większości 2/3 głosów.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale
Walnego Zgromadzenia Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu
majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są Członkowie jego Zarządu lub w przypadku likwidacji
orzeczonej przez Sąd osoba wyznaczona przez Sąd.
5. Koszty likwidacji, a w szczególności wynagrodzenia likwidatora pokrywa się z majątku
Stowarzyszenia.
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