STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI
DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM „APERIO”
(tekst ujednolicony)
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Aperio”,
w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszeniem jest organizacją społeczną zajmującą się wspomaganiem terapii dzieci i młodzieży
z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą naczelnych władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
§4
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Rejestru Stowarzyszeń.
§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem lub partnerem krajowych lub zagranicznych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
2. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej.

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby ich realizowania
§6
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków; do realizacji
swoich celów może jednak zatrudniać pracowników.
2. Pracownikami zatrudnionymi przez Stowarzyszenie do prowadzenia określonych zadań
mogą być również członkowie Stowarzyszenia.
3. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudniani przez Stowarzyszenie
w następujących przypadkach:
a) do prowadzenia spraw, których realizacja jest niemożliwa w ramach obowiązków wynikających z pełnionej społecznie funkcji
b) w sytuacji, kiedy praca, wykonywana na rzecz Stowarzyszenia przez osobę funkcyjną, odpowiada dziennemu wielogodzinnemu zatrudnieniu lub uniemożliwia zatrudnienie u innego
pracodawcy.
§7
Celami Stowarzyszenia są:
1. wspieranie działalności placówek oświatowych, w których prowadzona jest terapia dzieci
i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi,
2. popularyzowanie wiedzy o ideach i zasadach terapii poprzez działalność szkoleniową, publikacje, organizację seminariów i konferencji,
3. inicjowanie i realizowanie różnych dodatkowych form pomocy dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi oraz dla ich rodzin, w zakresie rehabilitacji i adaptacji
w społeczeństwie,
4. aktywizowanie społeczeństwa do działania na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi, rozwijanie samopomocowego ruchu środowisk związanych z tymi
osobami, w tym przez wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków
życia osób niepełnosprawnych,
5. organizowanie i prowadzenie ośrodków, zakładów opieki zdrowotnej, poradni, grup terapeutycznych, szkół, przedszkoli, grup przedszkolnych i szkolnych, warsztatów terapii zajęciowej,
zakładów aktywizacji zawodowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, miejsc pracy chronionej oraz hosteli i mieszkalnictwa dla osób z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju,
6. organizowanie i prowadzenie instytucji szkoleniowych, zajmujących się propagowaniem wiedzy i terapii dotyczącej całościowych zaburzeń rozwoju,
7. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizację zadań pożytku publicznego.

§8
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U.
z 2010 r., Nr 234, poz.1536 ze zm.).
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa, poprzez następującą działalność nieodpłatną (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a) wspieranie wiedzą merytoryczną placówek oświatowych w zakresie pracy
z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, w tym merytoryczną i doradczą opiekę nad terapeutami, nauczycielami, rodzicami i innymi osobami z otoczenia dzieci i młodzieży
z zaburzeniami autystycznymi (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie
indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z),
b) udzielanie placówkom oświatowym, w których prowadzona jest terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi, wsparcia o charakterze majątkowym, na realizację ww. celów (działalność pozostałych organizacji członkowskich,
gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z),
c) współpracę z ośrodkami naukowymi w celu rozwoju efektywnych form pomocy dzieciom i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi (badania naukowe
i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – 72.20.Z),
d) prowadzenie szkoleń propagujących terapię i pomoc osobom niepełnosprawnym
oraz prowadzenie dodatkowych form rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami
autystycznymi i im pokrewnymi (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane – 85.59.B),
e) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, instytucjami i placówkami
służby zdrowia, organizacjami politycznymi i społecznymi, zakładami pracy, szkolnictwem itp. (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z),
f) korzystanie ze środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, internet)
w celu propagowania przez członków Stowarzyszenia idei wspierania terapii dzieci
i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi (działalność pozostałych
organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z),
g) inspirowanie, organizowanie i prowadzenie działalności społecznej i charytatywnej na
rzecz wspierania terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi
poprzez organizowanie imprez okazjonalnych,
h) (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
94.99.Z),
i)

współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i placówkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych lub terapii behawioralnej
(działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
94.99.Z),

j)

(uchylony)

3. Stowarzyszenie może realizować swoje cele, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa, poprzez następującą działalność odpłatną (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

a) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form szkolenia, poradnictwa i terapii dla osób
z autyzmem i całościowym zaburzeniem rozwoju, a także ich rodzin oraz specjalistów
(działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana –
94.99.Z),
b) organizowanie i prowadzenie dodatkowych form rehabilitacji dla dzieci i młodzieży
z zaburzeniami autystycznymi i im pokrewnymi (pozostała działalność w zakresie opieki
zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 86.90.E),
c) organizowanie i prowadzenie szkoleń o charakterze instruktażowym i superwizyjnym
z zakresu terapii dla rodziców i praktyków (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane – 85.59.B),
d) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych dla osób niepełnosprawnych (działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – 94.99.Z),
e) (uchylony)
f) (uchylony)
4.

Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9

1. Członkiem Stowarzyszenia może być tylko osoba fizyczna.
2. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, deklarując pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia, w szczególności pomoc finansową, mogą być członkami wspierającymi. Do członków
wspierających stosuje się postanowienia niniejszego statutu, dotyczące członków tylko w zakresie przewidzianym w tych postanowieniach.
3. Osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i działalność Stowarzyszenia, może zostać uznana za członka honorowego uchwałą Powszechnego Zgromadzenia Członków na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej dwóch jego członków.
§ 10
1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz w poczet członków wspierających dokonuje
Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię
i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz – gdy chodzi o osoby prawne – zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu. Zarząd powiadamia osobiście lub listownie zainteresowanego o podjęciu uchwały.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację
Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu
o zarejestrowaniu.

§ 11
1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
a) brać udział w Walnym Zebraniu Członków, a w razie zastąpienia Walnego Zebrania
Członków w przez Zebranie Delegatów – uczestniczyć w tym zebraniu z głosem doradczym;
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
2. Postanowienia ust. 1 pkt 3 i 4 stosuje się również do członków wspierających i honorowych; ponadto członkowie ci mają prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zebraniu
Członków (Zebraniu Delegatów).
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3. stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. opłacać regularnie składki oraz w wypadku członków wspierających – spełnić inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członkostwo w Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) śmierci członka,
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia,
c) wykreślenia z listy członków.
2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek:
a) w sposób zawiniony narusza obowiązki statutowe lub działa na szkodę Stowarzyszenia,
b) zalega z płatnością składek przez okres 24 miesięcy i mimo wezwania, świadczenia
tego nie spełnia,
c) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, którego popełnienia nie da
się pogodzić ze statutowymi obowiązkami i celami Stowarzyszenia,
d) nie spełnia wymagań ustawowych Stowarzyszenia.
3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Od uchwały tej członek może się
odwołać do Walnego Zebrania Członków w terminie zawitym 30 dni od dnia doręczenia mu
uchwały wraz z uzasadnieniem.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 14
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd Stowarzyszenia;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia, nie licząc członków wspierających i honorowych, przekroczy 75 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Zebranie Delegatów, któremu przysługują kompetencje Walnego Zebrania Członków.
3. Kadencja delegatów trwa 4 lata. Jeden delegat jest wybierany na 5 członków.
§ 15
1. Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest wybierany na czteroletnią kadencję
i może być ponownie wybrany nie więcej niż pięciokrotnie.
2. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów i w głosowaniu tajnym.
3. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków, jednakże
liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących
z wyboru. W przeciwnym wypadku ponownego wyboru wszystkich członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków.
§ 16
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebranie Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz
członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 17
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i proponowanym programie Walnego Zebrania Członków
winno się odbyć w terminie co najmniej 30 dni przed datą Zebrania.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upłynięcia roku od
dnia odbycia przedniego Zebrania, Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
5. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 18
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od złożenia wniosku, Zebranie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał:
a) w pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków (delegatów),
b) w drugim terminie – bez względu nas liczbę członków obecnych.
2. Jednakże uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte
tylko w obecności co najmniej połowy członków (delegatów).
3. Uchwały Walne Zebranie Członków zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem określonym w § 15 ust. 2 Jednakże, na żądanie co najmniej 50% obecnych
głosowanie poszczególnych spraw może być przeprowadzone w głosowaniu tajnym.
4. Uchwały o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia zostają podjęte, gdy opowie się za
nimi co najmniej 2/3 obecnych członków.
§ 20
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenia kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
b) dokonywanie zmian Statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
e) uchwalanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
g) określenie wysokości składki członkowskiej oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz
Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub
jego Władze,
i)

rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w przypadkach określonych statutem,

j)

podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,

k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady,
l)

decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz.

§ 21
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Wiceprezes, skarbnik, sekretarz
i członek. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Członków
2. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa Stowarzyszenia i jednego członka Zarządu, bądź – w razie nieobecności Prezesa
– Wiceprezesa i dwóch członków Zarządu. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Zarząd.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu, określając w głosowaniu
poszczególne funkcje.
4. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes.
5. W związku z realizacją celów stowarzyszenia 3/5 Zarządu, w tym Prezes i Wiceprezes, stanowią
profesjonaliści zajmujący się zawodowo pracą z osobami z zaburzeniami autystycznymi.
§ 22
1. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba:
a) wchodząca w skład Komisji Rewizyjnej,
b) pozostająca z członkiem Komisji Rewizyjnej w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
c) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Zarządu mogą ubiegać się o uzyskanie zwrotu uzasadnionych kosztów
z tytułu pełnionej funkcji. Ewentualny zwrot przyznawany będzie każdorazowo decyzją Zarządu
Stowarzyszenia.
§ 23
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Posiedzenia nadzwyczajne Zarządu zwoływane są przez Prezesa na pisemny wniosek minimum
trzech członków Zarządu. Prezes zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie nie dłuższym
niż 14 dni od wpłynięcia wniosku.
2. (uchylony).
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 24
1. Do właściwości Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) realizacja celów Stowarzyszenia,
d) opracowywanie planów i projektu budżetu Stowarzyszenia,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g) przyjmowanie i skreślanie członków,
h) podejmowanie na podstawie upoważnienia Walne Zebranie Członków o przystąpieniu
do krajowych lub zagranicznych organizacji społecznych,
i)

wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
§ 25

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontrola taka przeprowadzana winna być nie rzadziej niż raz w roku.
2. W zakresie wykonywania kontroli Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi Stowarzyszenia.
§ 26
1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
a) wchodząca w skład Zarządu Stowarzyszenia,
b) pozostająca z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
c) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. O przyznaniu zwrotu kosztów lub wynagrodzenia decyduje każdorazowo Zarząd Stowarzyszenia.
§ 27
1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, zastępcy i członka.
2. uchylony).
3. Uchwały są podejmowane większością głosów przy obecności minimum 50% członków Komisji.
§ 28
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia, w szczególności gospodarki finansowej, stanu majątku
i sposobu zarządzania tym majątkiem,
2. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z kontroli oraz wniosku w sprawie
udzielania Zarządowi absolutorium,

3. prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków,
4. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
5. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd.
§ 29
1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się złożenie sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków, na którym dokonuje się jednoczesnego wyboru
nowych władz,
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków, z tym, że w odniesieniu do członków Komisji Rewizyjnej może to nastąpić bezwzględną większością głosów,
2. W wypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może
zgłosić każdy członek (delegat) biorący udział w Walnym Zebraniu Członków, chociażby sprawa ta nie była umieszczona w porządku obrad.
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy
członków, z wyjątkiem wypadku niespełnienia wymagań przewidzianych w prawie o stowarzyszeniach.
4. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać jednak nie więcej niż 50% składu organu.
ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 30
(uchylony)
§ 31
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) z działalności odpłatnej,
b) ze składek członkowskich,
c) z darowizn, spadków i zapisów,
d) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,
e) z dotacji i ofiarności publicznej, w tym również dotacji z zagranicy.
2. Nadwyżka przychodów Stowarzyszenia nad kosztami przeznaczana jest na prowadzoną przez
Stowarzyszenie działalność pożytku publicznego.

§ 32
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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 Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 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 Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
§ 33
1. 1. W ramach polityki rachunkowości, dla jasnego obrazu wyodrębnienia wpływów i wydatków,
Stowarzyszenie wydzieli konta księgowe, na których wyodrębnione zostaną wpływy i wydatki
z działalności odpłatnej i nieodpłatnej, celem jednoznacznego określenia wyniku na danym
rodzaju działalności.
§ 34
1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej, Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. (uchylony).
3. Sprawy dotyczące nabywania i zbywania nieruchomości Stowarzyszenia, jak również czynności skutkujące zobowiązaniami przewyższającymi sto tysięcy złotych należą do wyłącznej
kompetencji Walnego Zebrania Członków.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ 35
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków lub Delegatów w ilości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.

§ 36
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 37
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.
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