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STATUT STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM Z AUTYZMEM
Tekst jednolity

Rozdział I.

PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.

1.
2.
3.
1.
2.

Organizacja nosi nazwę: Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem
i dalej zwana jest „Stowarzyszeniem”.
Stowarzyszenie jako organizacja zarejestrowana posiada osobowość prawną.
Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest miasto Częstochowa.
§ 2.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów
statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania,
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

Rozdział II.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 3.
Celem Stowarzyszenia jest pomoc osobom z autyzmem i z cechami autyzmu, a także z zaburzeniami pokrewnymi - zwanych dalej
osobami z autyzmem - w zakresie:
edukacji, wychowania i wypoczynku,
ochrony zdrowia,
pomocy społecznej
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jednostek i grup
oraz rodzinom, opiekunom, nauczycielom i terapeutom osób z autyzmem w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i kwalifikacji
zmierzającego do likwidacji ograniczeń funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności.
§ 4.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. organizowanie oraz inicjowanie terapii, wypoczynku i sportów, nauki, opieki i pracy, rehabilitacji społecznej i zawodowej dla
osób z autyzmem, z zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzin,
2. zbieranie funduszy poprzez:
- pozyskiwanie darowizn, dotacji, spadków, zapisów i innych form wsparcia,
- zbiórki pieniężne,
- prowadzenie działalności gospodarczej,
z wyłącznym przeznaczeniem na finansowanie swych celów,
3. utrzymywanie kontaktów z władzami, instytucjami, stowarzyszeniami, prasą, ośrodkami terapeutycznymi w kraju i za granicą,
4. tworzenie i prowadzenie świetlic, ośrodków, placówek oświatowo – wychowawczych i opieki zdrowotnej, warsztatów terapii
zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, placówek wsparcia dziennego i całodobowego, domów pomocy społecznej
5. popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o autyźmie poprzez organizowanie konferencji, spotkań z autorytetami naukowymi
i terapeutami, wydawanie publikacji,
6. szkolenie rodziców, terapeutów, nauczycieli i innych osób realizujących statutowe cele Stowarzyszenia.
7. promocję i organizację wolontariatu.
§ 5.
Stowarzyszenie organizuje okresowe spotkania członków zainteresowanych omówieniem problematyki związanej z realizacją pomocy
osobom autystycznym, rodzinom i opiekunom tych osób oraz terapeutom osób autystycznych
1.
2.

§ 6.
Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym,
instytucjom oraz komitetom społecznym zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego
Stowarzyszenia.
Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania.
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Rozdział III.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 7.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 8.
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz
deklarują i dają rękojmię czynnego uczestnictwa w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów.
1.
2.

1.

2.

3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.

§ 9.
O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd w formie uchwały, na podstawie
pisemnej deklaracji kandydata.
Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego
Zebrania, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.
§ 10.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
2) prawo uczestniczenia w spotkaniach, imprezach i innych działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia,
3) prawo do korzystania z wszelkiej pomocy przewidzianej w statucie.
Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
1) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie naruszać solidarności organizacyjnej,
4) regularnie płacić składki członkowskie.
Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia jest wykonywana honorowo, z wyjątkiem członków zatrudnionych w
Stowarzyszeniu.
Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 3 członkom Stowarzyszenia mogą być przyznawane odznaki
i wyróżnienia.
§ 11.
Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka zwyczajnego.
Skreślenie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie,
2) nie usprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający
12 miesięcy,
3) śmierci członka.
Wykluczenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
1) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
2) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia.
Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 i w ust. 3 Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnienia
na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
Od uchwały Zarządu w sprawie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 członek Stowarzyszenia może odwołać się w terminie
30 dni od podjęcia uchwały lub podjęcia o niej wiadomości, do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§ 12.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za
granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Stowarzyszenia przez Zarząd za pomoc w realizacji jego celów.
§ 13.
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, bez względu na jej miejsce zamieszkania, której godność tę nada Walne
Zebranie za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
1.
2.

§ 14.
Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organizowanych przez
Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu członków.
Członek wspierający i członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.
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Rozdział IV.

ORGANY STOWARZYSZENIA

A. Postanowienia ogólne
§ 15.
Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.
§ 16.
Wyboru i powoływania organów Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków zwyczajnych w głosowaniu tajnym.
1.
2.

§ 17.
Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby ich
członków.
Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków,
wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie co
najmniej pół godziny po pierwszym terminie.

B. Walne Zebranie
1.
2.
3.

4.
5.

1.
2.

3.

1.
2.

§ 18.
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się z udziałem jego członków.
Walne Zebrania Członków są:
1) zwyczajne
2) nadzwyczajne
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji,
2) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia, zwłaszcza finansowej,
3) udzielenie - po wysłuchaniu wniosku Komisji Rewizyjnej - absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
4) uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
5) wybór Zarządu,
6) wybór Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,
8) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,
9) zatwierdzanie regulaminów pracy pozostałych władz Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) ustalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad zwolnienia od opłacania składek członkowskich,
12) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
13) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków spośród spraw określonych w ust. 3 ustala organ lub osoby uprawnione
do żądania zwołania takiego zebrania.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres trzyletniej kadencji, przy czym zakończenie kadencji przypada
na czas odbycia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w roku kończącym kadencję. Jednak Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać w to miejsce nowego członka
na okres do końca kadencji.
§ 19.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz w roku przez Zarząd na podstawie uchwały Zarządu.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd. Zarząd zobowiązany jest także do zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zebrania Członków na podstawie:
1) wniosku Komisji Rewizyjnej
2) pisemnego wniosku co najmniej jednej trzeciej ilości członków Stowarzyszenia.
Zarząd zawiadamia członków o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków co najmniej na 7 dni przed jego
odbyciem.
§ 20.
W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1) członkowie Stowarzyszenia
2) członkowie wspierający i honorowi.
Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 mają na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyborcze, w pkt 2 - głos doradczy.
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§ 21.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, po otwarciu go przez Prezesa wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący prowadzi
Walne Zebranie wg porządku zatwierdzonego przez uczestników oraz podpisuje podjęte uchwały i protokół. Do protokołu
Przewodniczący załącza listę obecności.

C. Zarząd Stowarzyszenia
1.
2.

§ 22.
Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków, przy czym o liczebności Zarządu decyduje Walne Zebranie.
Członkiem Zarządu nie może zostać osoba:
- pozostająca z pozostałymi członkami aktualnego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa,
- skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

skarbowe.
3.
4.
1.
2.
3.

1.

2.
3.
1.
2.
3.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając Prezesa, Zastępcę Prezesa i Sekretarza.
Prezes kieruje pracami Zarządu.
§ 23.
Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Do składania oświadczeń woli za Stowarzyszenie wymagane jest łączne działanie dwóch członków Zarządu, z tym, że przy
zobowiązaniach nie przekraczających kwoty 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych wystarczające jest oświadczenie Prezesa.
Funkcję kierownika zakładu pracy w rozumieniu prawa pracy w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu pełni Prezes lub inny
członek Zarządu upoważniony przez Zarząd.
§ 24.
Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1) realizacja uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
3) podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
4) kierowanie bezpośrednią działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w
spółkach z udziałem Stowarzyszenia.
Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji nie rzadziej niż
raz w miesiącu.
Zarząd dokonuje podziału czynności między swych członków w sprawach nie wymagających kolektywnego działania.
§ 25.
Zarząd może zatrudniać osoby fizyczne do wykonywania swych zadań.
Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani i wynagradzani również w związku z pełnioną funkcją.
W umowach oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji
Rewizyjnej wskazany uchwałą tej Komisji.

§ 26.
Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

D. Komisja Rewizyjna
1.
2.

3.

4.

§ 27.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba:
- będąca jednocześnie w Zarządzie Stowarzyszenia,
- pozostająca z członkami aktualnego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
- skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Zarządu,
2) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,
5) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
Komisja Rewizyjna jest organem niezależnym od Zarządu.

§ 28.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Statut SPOZA

Strona 4

Tekst jednolity obowiązujący po zmianach 30.06.2017

Za zgodność:

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem
42-200 Częstochowa, ul. Nałkowskiej 11
e-mail: CSPOZPA@wp.pl
_________________________________________________________________________________
§ 29.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i w razie potrzeby inni jej członkowie mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia.

Rozdział V.
1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

MAJĄTEK I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA STOWARZYSZENIA

§ 30.
Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
2) inne prawa majątkowe,
3) środki pieniężne.
Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z działalności odpłatnej i własnej działalności gospodarczej,
4) dywidendy należnej Stowarzyszeniu z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
5) dochodów z majątku Stowarzyszenia,
6) ofiarności publicznej.
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji statutowych celów Stowarzyszenia, przy czym zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do swych członków, członków
organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia
albo są związani z tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku na rzecz swych członków, 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) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
§ 31.
Stowarzyszenie może prowadzić dodatkowo działalność gospodarczą, z tym że cały dochód z tej działalności jest przeznaczony na
działalność pożytku publicznego.
Stowarzyszenie może tworzyć spółki i przystępować do już istniejących oraz tworzyć fundacje.
Działalność gospodarcza prowadzona jest bezpośrednio przez Stowarzyszenie lub przez wyodrębniony rachunkowo
i organizacyjnie zakład w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
Zasady prowadzenia działalności gospodarczej określa Zarząd. Zarząd zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych
prawem zezwoleń, koncesji i upoważnień.

§ 32.
Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Zarząd.

Rozdział VI.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 33.
Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały
powziętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków, przepis § 17 ust 2 stosuje się.
1.
2.
3.

§ 34.
Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością dwóch trzecich
głosów przy obecności co najmniej połowy członków, przepis § 17 ust 2 stosuje się.
Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli Walne Zebranie nie wyznaczy innych likwidatorów.
Pozostały po likwidacji majątek przeznacza się na cele określone uchwałą Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

________________

Koniec

_____________________
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Za zgodność:

