Statut
Podlaskiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Podlaskie Stow arzyszenie Osób N iepełnospraw nych, zwane dalej
Stowarzyszeniem lub w skrócie PSON i na podstaw ie obow iązującego praw a jest zarejestrow ane
oraz posiada osobow ość prawną.

§2
Stowarzyszenie je st dobrow olnym , sam orządnym , trw ałym zrzeszeniem , działającym na rzecz osób
niepełnospraw nych i ich rodzin.

§3
1.
2.

Terenem działania Stow arzyszenia je st obszar Rzeczpospolitej Polski
Siedzibą w ładz Stow arzyszenia jest m iasto M iędzyrzec Podlaski.

§4
Czas trw ania Stow arzyszenia jest nieograniczony.

§5
Dla realizacji celów statutow ych Stow arzyszenie m oże zrzeszać się w innych Stow arzyszeniach,
związkach itp. krajow ych i m iędzynarodow ych.

§6
Stowarzyszenie m a praw o używ ania pieczęci, znaków, odznak, barw itp. zgodnie z obow iązującym i
w tym zakresie przepisam i.

§7
1. Stow arzyszenie opiera działalność na pracy społecznej sw oich członków. Do prow adzenia
swych spraw Stow arzyszenie m oże zatrudniać pracow ników , w tym sw oich członków
2. Stow arzyszenie m oże prow adzić działalność gospodarczą w yłącznie w rozm iarach
służących realizacji celów statutow ych. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na
działalność pożytku publicznego.
3. W celu realizacji swoich celów Stow arzyszenie m oże także:
- prowadzić działalność w ydaw niczą,
- organizow ać konferencje naukowe,
- opracow yw ać i adm inistrow ać program am i lub projektam i innych organizacji,
instytucji oraz zespołów profesjonalistów,
- prowadzić badania naukowe.

Cele i środki działania

§8
Celem Stow arzyszania jest:
1. Działalność na rzecz osób niepełnospraw nych i ich rodzin w celu ich pełniejszej społecznej
integracji, ochrony interesów zaw odow ych i społecznych, polepszenia w arunków bytowych,
podnoszenia poziom u kultury i oświaty, przeciw działania ich dyskrym inacji.
2. Reprezentow anie interesów osób niepełnospraw nych, a w szczególności zw alczanie barier
architektonicznych.
3. Prow adzenie oraz w spółdziałanie w organizow aniu życia kulturalnego, ośw iatow ego, a
także sportu i rekreacji.
4. Prow adzenie oraz w spółdziałanie w prow adzeniu rehabilitacji podstaw ow ej, społecznej i
zawodowej niepełnospraw nych.
5. Postulow anie i organizow anie różnych form pom ocy dla osób niepełnospraw nych i ich
rodzin oraz członków Stowarzyszenia.
6. Tworzenie w arunków
sprzyjających organizow aniu się zaw odow ych środow isk
niepełnospraw nych, w spieranie ich działań zm ierzających do podnoszenia kw alifikacji, a
także udzielanie pom ocy w zapew nieniu im w łaściw ych w arunków w ykonyw ania pracy,
szczególnie zatrudnionym w w arunkach niechronionych oraz działanie na rzecz tw orzenia
regulacji praw nych um ożliw iających pracę osobom niepełnospraw nym .

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. W ystępowanie do w łaściw ych władz, instytucji i organizacji z interw encjam i, w nioskam i i
dezyderatam i w im ieniu i interesie osób niepełnospraw nych w spraw ach ich nurtujących.
2. O rganizow anie i prow adzenie punktów interw encyjno-inform acyjnych w zakresie pomocy,
doradztwa, turystyki, dostępności obiektów itp. leżących w kręgu zainteresow ań osób
niepełnospraw nych.
3. Inspirację,
tw orzenie,
rozw ijanie
i udostępnianie
bazy
sportow o-rekreacyjnej,
rehabilitacyjnej i turystyczno - w ypoczynkow ej.
4. Inspirację i w spółudział w tw orzeniu integracyjnych placów ek edukacyjno rehabilitacyjnych dla osób niepełnospraw nych o różnych kierunkach i poziom ach
kształcenia, oraz prow adzenie ich przez władze ośw iatow e, w ydzielone podm ioty
gospodarcze, Stow arzyszenia.
5. W spółpracę z władzam i i innymi jednostkam i edukacji narodow ej w zakresie nauczania,
organizacji i doskonalenia w ychow ania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej dzieci
i m łodzieży w szczególności niepełnospraw nej.
6. Inspirowanie i organizow anie wystaw, pokazów, odczytów itp.
7. Pom oc w doskonaleniu oprzyrządow ań pojazdów m echanicznych do w ystępujących
rodzajów uszczerbku na zdrow iu osób niepełnospraw nych.
8. Pomoc w doskonaleniu i dostępności użytkow ania szlaków kom unikacyjnych, dróg, ulic,
budynków, budowli publicznych, środków przew ozu itp. m ających w pływ na bezbarierow e
poruszanie się osób niepełnospraw nych.
Podejm ow anie innych działań m ających w pływ na likw idację braków lub poprawę
w arunków lokom ocyjnych osób m ających trudności w poruszaniu się.
Inspirowanie, organizow anie i w ykonyw anie działalności w zakresie: edukacji, doradztwa,
rzeczoznaw stw a, obsługi turystycznej oraz innych o zasięgu krajow ym i m iędzynarodow ym
na rzecz osób niepełnospraw nych.
Podejm ow anie wszelkiej działalności mającej w pływ na: profilaktykę inw alidztw a, rozwój
kultury fizycznej, rehabilitacji, integrację osób niepełnospraw nych z całym społeczeństw em
oraz niesienie w szechstronnej pom ocy tym ludziom , ich rodzinom , opiekunom , członkom
Stow arzyszenia itp.
12. Rehabilitację dzieci, m łodzieży i dorosłych.

13. Inicjowanie i rozw ijanie w szelkich form integracji dzieci, m łodzieży i dorosłych osób
niepełnospraw nych z ich zdrow ym i rówieśnikam i.
14. Prow adzenie inform acji i poradnictw a indyw idualnego w zakresie obrony praw osób
niepełnospraw nych.
15. Pom oc społeczną, w tym pom oc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
w yrów nyw anie szans tych rodzin i osób.
16. D ziałalność charytatyw ną.
17. Prow adzenie w olontariatu na rzecz osób niepełnospraw nych.

§10
1. Zadania do realizacji, stojące przed Stow arzyszeniem - jako O rganizacją Pożytku
Publicznego - znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ustaw y z dnia 24
kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i w olontariacie (Dz.U. z 2003 r. N r 96,
poz. 873 z późn. zm ianam i). Szczegółow e określenie tych zadań ujęte je st w §11
niniejszego Statutu Stow arzyszenia.
2. Stow arzyszenie prow adzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze zadań pożytku
publicznego. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego
określa uchw ała Zarządu Stowarzyszenia.
3. D ziałalność pożytku publicznego Stow arzyszenia podlega w yodrębnieniu zapew niającym
należytą identyfikację pod w zględem organizacyjnym i rachunkow ym . Dochód z
działalności odpłatnej pożytku publicznego służy w yłącznie realizacji celów statutowych.
4. Stow arzyszenie nie m oże prow adzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i
działalności gospodarczej w odniesieniu do tego sam ego przedm iotu działalności.
5. Stow arzyszenie m oże prowadzić działalność gospodarczą w yłącznie jak o dodatkow ą, w
stosunku do działalności pożytku publicznego. W takim przypadku nadw yżkę przychodów
nad kosztam i przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

§n
D ziałalnością pożytku publicznego Stow arzyszenia jest działalność społecznie użyteczna a w
szczególności:
działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A,
działalność w zakresie zdrow ia psychicznego św iadczona przez psychologów i
psychoterapeutów 85.60.Z,
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikow ana
86.90.E,
opieka dzienna nad dziećm i 88.91 .Z,
pozaszkolne form y edukacji artystycznej 85.52.Z,
pozaszkolne form y edukacji sportowej oraz zajęć sportow ych i rekreacyjnych 85.51.Z,
pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikow ane 85.59.B,
działalność w spom agająca edukację 85.60.Z,
pom oc społeczna bez zakw aterow ania dla osób w podeszłym w ieku i osób
niepełnospraw nych 88.10.Z,
pozostała pom oc społeczna bez zakw aterow ania gdzie indziej niesklasyfikow ana
88.99.Z,
pozostała działalność zw iązana ze sportem 93.19.Z,
pozostała działalność rozryw kow a i rekreacyjna 93.29.Z,
działalność usługow a zw iązana z popraw ą kondycji fizycznej 96.04.Z,
przetw arzanie danych, zarządzanie stronam i internatow ym i (hosting) i podobna
działalność 63.11.Z,
działalność portali internetow ych 63.12.Z.

§12
W ram ach Stow arzyszenia dla realizacji celów określonych w § 8, m ogą być utw orzone warsztaty
terapii zajęciow ej, ośrodki rehabilitacyjno - terapeutyczne, św ietlice integracyjne oraz kluby
integracyjne i inne jednostki organizacyjne.

§13
Stowarzyszenie w spółpracuje z organam i adm inistracji publicznej w zakresie w ykonyw ania zadań
należących do sfery zadań pożytku publicznego.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§14
Członkowie Stow arzyszenia dzielą się na:
1. Członków zw yczajnych
2. Członków w spierających
3. Członków honorow ych.

§15
1. Członkiem zw yczajnym m oże być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
praw nych i niepozbaw iona praw publicznych, która pragnie w nieść wkład pracy społecznej
w urzeczyw istnieniu celów stow arzyszenia i złoży pisem ną deklarację o przystąpieniu do
Stowarzyszenia.
2. O przyjęciu członka zw yczajnego decyduje Zarząd w term inie 14 dni od dnia złożenia
deklaracji, o której m owa w ust.l

§16
1.
2.

Członkiem w spierającym Stow arzyszenia m oże być osoba fizyczna i praw na
zainteresow ana jeg o statutow ą działalnością, przyjęta na podstaw ie pisem nej deklaracji
O przyjęciu członka w spierającego decyduje Zarząd w term inie 14 dni od dnia złożenia
deklaracji, o której m owa w ust.l

§17
1. Członkiem honorow ym m oże być osoba fizyczna będąca członkiem Stow arzyszenia,
szczególnie zasłużona w urzeczyw istnianiu jego celów.
2. Godność członka honorow ego nadaw ana jest na podstaw ie uchw ały W alnego Zebrania
Członków na w niosek Zarządu.

§18
Członek zwyczajny, o którym m ow a w § 15 pkt.l m a praw o do:
1. Czynnego i biernego praw a w yborczego do władz Stow arzyszenia
2. U czestniczenia w zebraniach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach organizow anych
dla realizacji statutow ych celów Stow arzyszenia
Zgłaszania w niosków dotyczących działalności Stow arzyszenia
U czestniczenia w zajęciach, zaw odach, im prezach organizow anych przez Stow arzyszenia
Korzystania z pom ocy Stow arzyszenia i organizacji, których Stow arzyszenie jest członkiem .
§ I9
Członkowi w spierającem u przysługują praw a członka zw yczajnego ujęte w § 18 pkt.2-5.
Nie przysługuje m u natom iast czynne i bierne praw o w yborcze do w ładz Stow arzyszenia
oraz prawo do udziału w głosow aniach nad uchw ałam i W alnych Zebrań.
2. Członek w spierający zobow iązany je st do term inow ego regulow ania zadeklarow anych na
rzecz Stow arzyszenia świadczeń.

§20
Członkowi honorow em u przysługują w szystkie praw a i obow iązki członka zw yczajnego, za
wyjątkiem opłacania składek członkow skich.

§21
Członek
1.
2.
3.

zw yczajny obow iązany je st do:
Przestrzegania statutu, regulam inów oraz uchw ał w ładz Stow arzyszenia
Czynnego udziału w realizow aniu celów Stow arzyszenia
Regularnego opłacania składek członkow skich oraz innych zadeklarow anych świadczeń

§22
Utrata członkostw a następuje wskutek:
1. D obrow olnego w ystąpienia ze Stow arzyszenia, zgłoszonego na piśm ie
2.

Skreślenia
decyzją
Zarządu
z
listy
członków
Stow arzyszenia
z
powodu
nieuspraw iedliw ionego zalegania z opłatą składek członkow skich za okres przekraczający
12 m iesięcy - po uprzednim upom nieniu. Od wspom nianej decyzji nie przysługuje
odw ołanie

3.

W ykluczenia uchw ałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanow ień statutu,
regulam inów i uchwał w ładz Stow arzyszenia lub działania na szkodę Stow arzyszenia

4.

Skazania członka /osoby fizycznej/ wyrokiem Sądu Pow szechnego na karę dodatkow ą
utraty praw publicznych

5.

Śmierć członka /osoby fizycznej/

6.

Likwidacji członka /osoby praw nej/

§23
1.

Za szczególne zasługi dla Stow arzyszenia Walne Zebranie C złonków na w niosek Zarządu
może nadać:
1/ osobom fizycznym tytuł „Zasłużony Działacz PSO N ”
2/ osobom praw nym „Zasłużony dla PSO N ”

W ładze Stowarzyszenia

§24
W ładzami Stow arzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Kom isja Rew izyjna

§25
‘^ K a d e n c j a w ładz Stow arzyszenia trw a cztery lata.
S. •y/
§ 26
W ładze Stow arzyszenia m ają praw o do uzupełniania we własnym zakresie swojego składu o
nowych członków w m iejsce tych, którzy ustąpili w czasie trw ania kadencji, z tym , że liczba
dokooptow anych członków danej władzy nie m oże przekraczać Vi liczby członków władz
pochodzących z wyboru.
2. Liczba członków poszczególnych w ładz Stow arzyszenia je st niezm ienna i nie m oże
w zrosnąć w czasie trw ania kadencji.
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§27
1.

2.
3.

Uchw ały w ładz Stow arzyszenia zapadają zw ykłą w iększością głosów, przy czym dla ich
w ażności w ym agana jest obecność, co najm niej połowy osób upraw nionych do głosow ania
w tym Prezesa lub jego zastępcy, chyba, że przepisy szczególne stanow ią inaczej.
G łosow anie w ładz Stow arzyszenia odbyw a się jaw nie, chyba, że na w niosek 1/5 osób
biorących udział w zebraniu, podjęta została uchw ała o głosow aniu tajnym .
W razie równej liczby głosów decyduje głos przew odniczącego zebrania

Walne Zebranie Członków

§28
1.
2.

Walne zebranie Członków jest najw yższą w ładzą Stow arzyszenia
Walne zebranie Członków m oże być zw yczajne lub nadzw yczajne.

§29
Do wyłącznej kom petencji W alnego Zebrania Członków należy:
1. U chw alanie głów nych kierunków działalności Stow arzyszenia
2. Rozpatryw anie i zatw ierdzanie spraw ozdań z działalności Zarządu i Kom isji Rewizyjnej
oraz rocznych spraw ozdań finansow ych Stowarzyszenia.
3. Udzielanie absolutorium Zarządow i Stow arzyszenia
4. Wybór Zarządu, K om isji Rewizyjnej
5. Rozpatryw anie w niosków zgłaszanych przez w ładze Stow arzyszenia
6. Uchw alanie statutu i jeg o zm ian
7. N adaw anie i pozbaw ienie godności członka honorow ego Stow arzyszenia.
8. N adaw anie tytułów honorowych.
9. Podejm ow anie uchw ał w spraw ie rozw iązania Stow arzyszenia i przekazania jego majątku.
10. Podejm ow anie innych uchwał w sprawie w ym agających decyzji W alnego Zebrania
Członków
11. Uchw alanie regulam inu działania Kom isji Rewizyjnej

§30
1.
2.

Zw yczajne W alne Zebranie Członków zw oływ ane jest przez Zarząd raz w roku jako
spraw ozdaw cze a co 4 lata jako spraw ozdaw czo - w yborcze
O term inie, m iejscu i porządku obrad W alnego Zebrania C złonków Zarząd zaw iadam ia
członków, co najm niej 14 dni przed term inem zebrania.

§31
1. N adzw yczajne W alne Zebranie Członków zw oływ ane jest:
1/ na podstaw ie uchw ały Zarządu Stow arzyszenia
2/ na żądanie Kom isji Rewizyjnej Stow arzyszenia
3/ na pisem ny w niosek, co najmniej lA ogólnej liczby członków
2. Zarząd Stow arzyszenia zw ołuje N adzw yczajne Walne Zebranie C złonków w term inie trzech
\
m iesięcy od chwili otrzym ania pisem nego w niosku lub podjęcia uchwały.
j
§ 32
Zw yczajne W alne Z ebranie Członków obraduje w spraw ach objętych porządkiem obrad, a
-Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w spraw ach, dla których rozpatrzenia zostało
zwołane. Uchw ały na w /w Zebraniach zapadają zw ykła w iększością głosów, chyba, że
postanow ienia statutu stanow ią inaczej:
1.

W pierw szym term inie - przy obecności, co najmniej połow y ilości członków upraw nionych
do głosow ania

2.

W drugim term inie podanym w zaw iadom ieniu - bez w zględu na ilość obecnych członków
upraw nionych do głosow ania.

§33
W Walnym Zebraniu C złonków udział biorą:
1. Z głosem stanow iącym - członkow ie stow arzyszenia
2. Z głosem doradczym - członkow ie w spierający oraz zaproszeni goście.

Zarząd Stowarzyszenia

§34
Zarząd Stow arzyszenia kieruje całokształtem działalności Stow arzyszenia i w okresie
m iędzy W alnymi Zebraniam i Członków jest najw yższą W ładzą Stow arzyszenia.
2.
Członkow ie organu zarządzającego nie m ogą być skazani praw om ocnym wyrokiem za
przestępstw o um yślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstw o skarbowe.
3.
Do kom petencji Zarządu należy:
1) reprezentow anie Stow arzyszenia na zew nątrz i działanie w jeg o imieniu,
2) kierow anie całokształtem działalności Stow arzyszenia w oparciu o postanow ienia statutu i
uchwał W alnego Z ebrania Członków
3) zarządzanie m ajątkiem i funduszam i Stow arzyszenia oraz podejm ow anie decyzji w
spraw ach m ajątkow ych i finansow ych Stow arzyszenia
4) uchw alanie rocznych planów działania oraz sporządzanie spraw ozdań z działalności
5) zw oływ anie W alnych Zebrań Członków
6) uchwalanie szczegółow ych regulam inów określających organizację, zadania, upraw nienia
oraz tryb prac Zarządu i jeg o Prezydium
7) podejm ow anie uchw ał o przystąpieniu Stow arzyszenia do krajow ych i m iędzynarodow ych
stow arzyszeń w oparciu o § 5 statutu oraz delegow ania przedstaw icieli na zagraniczne i
m iędzynarodow e konferencje, zjazdy i inne spotkania
8) zawieranie - w zakresie w spółpracy umów, porozum ień itp. pom iędzy stow arzyszeniam i,
instytucjam i, przedsiębiorstw am i i innymi jednostkam i krajow ym i, zagranicznym i i
m iędzynarodow ym i.
9) przyjm ow anie i skreślenie - osób fizycznych i praw nych - z listy członków wspierających
Stow arzyszenia
10) uchwalanie:
1/ wysokości w pisow ego i składek członkow skich,
2/ regulam inów określających zakresy i formy działalności, niezastrzeżonych do wyłącznej
kom petencji Walnego Zebrania Członków.
11) przyznaw anie dyplom ów , oznak, nagród pieniężnych, rzeczow ych i innych darow izn
12) w spółpraca z organam i władzy, adm inistracji państw ow ej, instytucjam i, organizacjam i oraz
innymi czynnikam i w zakresie kształtow ania polityki społeczno-socjalnej, a w
szczególności w ychow ania, edukacji, zatrudnienia, sportu, w ypoczynku, rekreacji,
rehabilitacji ruchow ej, turystyki, postępu technicznego, likw idacji barier, bezpieczeństw a
ruchu drogow ego itp. na rzecz osób niepełnospraw nych oraz profilaktyki inwalidztw a.
\ 3 ) program ow anie, nadzorow anie i kontrolow anie działalności statutow ej oraz innej, którą
ś \o
Stow arzyszenia prowadzi
14) zaciąganie zobow iązań w im ieniu Stow arzyszenia w ram ach zatw ierdzonych planów
$ 5 ^ /^ j
finansow ych lub innych
15) pow oływ anie jednostek organizacyjnych Stow arzyszenia, w tym W arsztatu Terapii
—^
Zajęciow ej, dla realizacji zadań statutow ych Stow arzyszenia
16) zatrudnianie w jednostkach określonych w pkt. 15 osób na stanow iska Kierow nika,
Zastępcy K ierow nika, Głów nego K sięgow ego oraz pracow ników lub innych osób w miarę
potrzeb
17) składanie spraw ozdań W alnemu Zebraniu Członków Stow arzyszenia
18) decydow anie w pozostałych spraw ach niezastrzeżonych do wyłącznej kom petencji innych
1.

władz Stow arzyszenia
19) ustalanie zakresu prow adzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego

§35
1. Zarząd stow arzyszenia składa się z 5 członków w ybranych przez Walne Zebranie Członków
z uw zględnieniem następujących zasad:
1) co najm niej 60% składu osobow ego Zarządu winni stanow ić członkow ie zwyczajni
posiadający jed en ze stopni niepełnospraw ności,
2) do 40% składu osobow ego Zarządu winni stanow ić członkow ie zwyczajni nie
posiadający żadnego ze stopni niepełnospraw ności.
2. Członkow ie Zarządu nie pobierają żadnego w ynagrodzenia za czynności w ykonyw ane w
zw iązku z pełnioną funkcją.
3. Zarząd Stow arzyszenia zbiera się na swoje pierw sze zebranie w term inie 7 dni od daty
wyboru. Zebraniu tem u przew odniczy przew odniczący W alnego Zebrania Członków.
4. Na zebraniu w ym ienionym w ust. 3 Zarząd Stow arzyszenia w ybiera ze sw ojego grona
składające się z 3 osób prezydium w składzie:
1) prezes
2) w iceprezes
3) skarbnik
5.

Posiedzenia Zarządu zw ołuje prezes lub w iceprezes w m iarę potrzeb, jednak nie mniej niż
dw a razy w roku.

6.

W posiedzeniu Z arządu m ogą brać udział z głosem doradczym przew odniczący Komisji
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

1.
2.

3.

§ 36
Prezydium Zarządu kieruje pracam i Stow arzyszenia w okresie m iędzy posiedzeniam i
Zarządu i reprezentuje go na zew nątrz
Zakres działania Prezydium określa § 34 z tym, że z jego kom petencji w yłącza się:
1/ uchw alanie regulam inów w ykonaw czych w ynikających z postanow ień statutu,
2/ uchw alanie planów działalności statutowej i finansowej Stow arzyszenia
Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje i przew odniczy mu Prezes lub jego zastępca, w
miarę potrzeb, lecz nie mniej niż raz na kwartał.

§ 37

okresie m iędzy posiedzeniam i Prezydium Zarządu całością prac Stow arzyszenia kieruje i
rezentuje go na zew nątrz Prezes Zarządu lub jego Zastępca.

Komisja Rewizyjna

§38
1.
2.
3.
4.

K om isja R ew izyjna je st najw yższym organem kontrolnym Stow arzyszenia
K om isja R ew izyjna składa się z 3 członków w ybranych przez W alne Zebranie
Kom isja Rew izyjna zw ołuje swoje pierw sze posiedzenie w term inie 7 dni od daty
wyborów
N a zebraniu w ym ienionym w ust. 3 K om isja Rew izyjna w ybiera ze swego grona

5.
6.

przew odniczącego i dw óch członków Kom isji
Członek Kom isji Rew izyjnej nie może być jednocześnie członkiem innych w ładz
Stow arzyszenia
Członkiem Kom isji Rewizyjnej nie m oże być osoba, która:
• Pozostaje z członkiem zarządu w stosunkach pokrew ieństw a lub podległości
służbowej
• Była skazana praw om ocnym w yrokiem sądu za przestępstw o z w iny umyślnej
• Była ścigana z oskarżenia publicznego lub za przestępstw o skarbow e

§39
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stow arzyszenia należy:
1. K ontrolow anie, co najm niej raz w roku, całokształtu działalności Stow arzyszenia, ze
szczególnym uw zględnieniem gospodarki finansowej i rzetelności gospodarow ania
2. Przedstaw ianie Zarządow i i jego Prezydium w yników i w niosków spraw ie działalności
Stow arzyszenia
3. Składanie na W alnym Zabraniu Członków spraw ozdań ze swej działalności oraz w niosków
w przedm iocie udzielania absolutorium Zarządow i Stow arzyszenia
4. U chw alanie regulam inu pracy Kom isji Rewizyjnej
5. Członkow ie Kom isji Rew izyjnej m ogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
6. R eprezentow anie Stow arzyszenia, przez w skazanego w uchw ale K om isji Rewizyjnej
swojego członka, w um ow ach m iędzy Stow arzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w
sporach z nim.

§40
1. Posiedzenia Kom isji Rewizyjnej zwołuje przew odniczący lub jeg o zastępca w m iarę
potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
2. K om isja R ew izyjna m a praw o pow oływ ania - z głosem doradczym - rzeczoznaw ców do
prac specjalistycznych.

M ajątek i Fundusze

§41
M ajątek Stow arzyszenia stanow ią nieruchom ości, ruchom ości, fundusze oraz inne dochody.
N a fundusz Stow arzyszenia składają się:
1/ wpływy z w pisow ego i składek członkow skich
2/ dochody z m ajątku ruchom ego i nieruchom ego
3/ wpływy z działalności statutowej
4/ dotacje
5/ darowizny, spadki i zapisy
6/ ofiarność publiczna
7/ działalność odpłatna pożytku publicznego
Stow arzyszenie nie m oże udzielać pożyczek i zabezpieczać zobow iązania m ajątkiem
organizacji w stosunku do członków stow arzyszenia, członków organów lub pracow ników
oraz osób, z którym i członkow ie organów lub pracow nicy organizacji pozostają w zw iązku
m ałżeńskim , we w spólnym pożyciu albo w stosunku pokrew ieństw a lub pow inow actw a w
linii prostej, pokrew ieństw a lub pow inow actw a linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zw anych „osobam i bliskim i”
Zabrania się:
a) przekazania m ajątku na rzecz członków lub pracow ników oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych w arunkach

b) w ykorzystyw ania m ajątku na rzecz członków lub pracow ników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio w ynika ze statutow ego celu Stow arzyszenia
c) zakupu tow arów lub usług od podm iotów, w których uczestniczą członkow ie
Stow arzyszenia lub pracow nicy oraz ich osób bliskie na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach w yższych niż rynkow e

§42
1. M ajątek nieruchom y m oże być nabyw any i zbyw any przez Zarząd.
2. Stow arzyszenie m oże prow adzić działalność gospodarczą w edług ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stow arzyszenia
służy realizacji celów statutow ych i nie m oże być przeznaczony do podziału m iędzy jego
członków.

§43
1. Do ważności ośw iadczeń w zakresie praw i obow iązków m ajątkow ych Stow arzyszenia oraz
udzielania pełnom ocnictw a w ym agane jest w spółdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika
Zarządu lub innych osób upow ażnionych przez Zarząd.
2 . Rokiem obrachunkow ym i spraw ozdaw czym jest rok kalendarzowy.
3. Stow arzyszenie nie przyjm uje płatności w gotów ce o w artości równej bądź wyższej, niż 15
tys. euro i nie je s t instytucją zobow iązaną w rozum ieniu ustaw y o przeciw działaniu praniu
pieniędzy i finansow aniu terroryzm u - ( ust. z dn. 16 listopada 2000r. z późniejszym i
zmianam i).

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§44
Rozwiązanie Stow arzyszenia w ym aga uchwały W alnego Z ebrania Członków, podjętej
kwalifikowaną w iększością 2/3 głosów członków upraw nionych do głosow ania, przy obecności, co
najmniej połow y ogólnej liczby upraw nionych do głosow ania.

§45
1. W razie pow zięcia uchw ały o rozw iązaniu Stow arzyszenia, Walne Zebranie Członków
powoła likwidatorów, którzy zgodnie z uchwalonym i w ytycznym i przeprow adzą likwidację.
2 . Podejm ując uchw ałę o rozw iązaniu Stow arzyszenia, Walne zebranie Członków
Stow arzyszenia w skaże organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przekaże
m ajątek Stow arzyszenia, po pokryciu zobow iązań ciążących na Stow arzyszeniu.
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