
Statut 
Podlaskiego Stowarzyszenia 

Osób Niepełnosprawnych

Postanowienia ogólne 

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, zwane dalej 
Stowarzyszeniem lub w skrócie PSON i na podstawie obowiązującego prawa jest zarejestrowane 
oraz posiada osobowość prawną.

§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym  na rzecz osób 
niepełnosprawnych i ich rodzin.

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto M iędzyrzec Podlaski.

§4
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§5
Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zrzeszać się w innych Stowarzyszeniach, 
związkach itp. krajowych i m iędzynarodowych.

§6
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, znaków, odznak, barw itp. zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami.

§7
1. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia 

swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach 

służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na 
działalność pożytku publicznego.

3. W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:
- prowadzić działalność wydawniczą,
- organizować konferencje naukowe,
- opracowywać i administrować programami lub projektami innych organizacji, 

instytucji oraz zespołów profesjonalistów,
- prowadzić badania naukowe.



Cele i środki działania

§8
Celem Stowarzyszania jest:
1. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin w celu ich pełniejszej społecznej 

integracji, ochrony interesów zawodowych i społecznych, polepszenia warunków bytowych, 
podnoszenia poziom u kultury i oświaty, przeciwdziałania ich dyskryminacji.

2. Reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, a w szczególności zwalczanie barier 
architektonicznych.

3. Prowadzenie oraz współdziałanie w organizowaniu życia kulturalnego, oświatowego, a 
także sportu i rekreacji.

4. Prowadzenie oraz współdziałanie w prowadzeniu rehabilitacji podstawowej, społecznej i 
zawodowej niepełnosprawnych.

5. Postulowanie i organizowanie różnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich 
rodzin oraz członków Stowarzyszenia.

6. Tworzenie warunków sprzyjających organizowaniu się zawodowych środowisk 
niepełnosprawnych, wspieranie ich działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji, a 
także udzielanie pomocy w zapewnieniu im właściwych warunków wykonywania pracy, 
szczególnie zatrudnionym  w warunkach niechronionych oraz działanie na rzecz tworzenia 
regulacji prawnych umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. W ystępowanie do właściwych władz, instytucji i organizacji z interwencjami, wnioskami i 

dezyderatami w imieniu i interesie osób niepełnosprawnych w sprawach ich nurtujących.
2. Organizowanie i prowadzenie punktów interwencyjno-inform acyjnych w zakresie pomocy, 

doradztwa, turystyki, dostępności obiektów itp. leżących w kręgu zainteresowań osób 
niepełnosprawnych.

3. Inspirację, tworzenie, rozwijanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, 
rehabilitacyjnej i turystyczno -  wypoczynkowej.

4. Inspirację i współudział w tworzeniu integracyjnych placówek edukacyjno -  
rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych o różnych kierunkach i poziomach 
kształcenia, oraz prowadzenie ich przez władze oświatowe, wydzielone podmioty 
gospodarcze, Stowarzyszenia.

5. W spółpracę z władzami i innymi jednostkam i edukacji narodowej w  zakresie nauczania, 
organizacji i doskonalenia wychowania fizycznego, rekreacji i rehabilitacji ruchowej dzieci 
i młodzieży w szczególności niepełnosprawnej.

6. Inspirowanie i organizowanie wystaw, pokazów, odczytów itp.
7. Pomoc w doskonaleniu oprzyrządowań pojazdów m echanicznych do występujących 

rodzajów uszczerbku na zdrowiu osób niepełnosprawnych.
8. Pomoc w doskonaleniu i dostępności użytkowania szlaków komunikacyjnych, dróg, ulic, 

budynków, budowli publicznych, środków przewozu itp. mających wpływ na bezbarierowe 
poruszanie się osób niepełnosprawnych.
Podejmowanie innych działań mających wpływ na likwidację braków lub poprawę 
warunków lokomocyjnych osób mających trudności w poruszaniu się.
Inspirowanie, organizowanie i wykonywanie działalności w zakresie: edukacji, doradztwa, 
rzeczoznawstwa, obsługi turystycznej oraz innych o zasięgu krajowym i międzynarodowym 
na rzecz osób niepełnosprawnych.
Podejmowanie wszelkiej działalności mającej wpływ na: profilaktykę inwalidztwa, rozwój 
kultury fizycznej, rehabilitacji, integrację osób niepełnosprawnych z całym społeczeństwem 
oraz niesienie wszechstronnej pomocy tym ludziom, ich rodzinom, opiekunom, członkom 
Stowarzyszenia itp.

12. Rehabilitację dzieci, m łodzieży i dorosłych.



13. Inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci, młodzieży i dorosłych osób 
niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.

14. Prowadzenie informacji i poradnictwa indywidualnego w zakresie obrony praw osób 
niepełnosprawnych.

15. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

16. Działalność charytatywną.
17. Prowadzenie wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych.

§10
1. Zadania do realizacji, stojące przed Stowarzyszeniem -  jako Organizacją Pożytku 

Publicznego - znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w  art.4 ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, 
poz. 873 z późn. zmianami). Szczegółowe określenie tych zadań ujęte jest w §11 
niniejszego Statutu Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w sferze zadań pożytku 
publicznego. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego 
określa uchwała Zarządu Stowarzyszenia.

3. Działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia podlega wyodrębnieniu zapewniającym 
należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym. Dochód z 
działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

4. Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności odpłatnej pożytku publicznego i 
działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedm iotu działalności.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową, w 
stosunku do działalności pożytku publicznego. W takim przypadku nadwyżkę przychodów 
nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego.

§ n
Działalnością pożytku publicznego Stowarzyszenia jest działalność społecznie użyteczna a w
szczególności:

działalność fizjoterapeutyczna 86.90.A,
działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i 
psychoterapeutów 85.60.Z,
pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana 
86.90.E,
opieka dzienna nad dziećmi 88.91 .Z, 
pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z,
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z, 
pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B, 
działalność wspom agająca edukację 85.60.Z,
pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym  wieku i osób 
niepełnosprawnych 88.10.Z,
pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z,
pozostała działalność związana ze sportem 93.19.Z, 
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z, 
działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 96.04.Z, 
przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internatowymi (hosting) i podobna 
działalność 63.11.Z,
działalność portali internetowych 63.12.Z.



W ramach Stowarzyszenia dla realizacji celów określonych w § 8, mogą być utworzone warsztaty 
terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjno -  terapeutyczne, świetlice integracyjne oraz kluby 
integracyjne i inne jednostki organizacyjne.

§13
Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań 
należących do sfery zadań pożytku publicznego.

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych
2. Członków wspierających
3. Członków honorowych.

§15
1. Członkiem zwyczajnym  może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności 

prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść wkład pracy społecznej 
w urzeczywistnieniu celów stowarzyszenia i złoży pisem ną deklarację o przystąpieniu do 
Stowarzyszenia.

2. O przyjęciu członka zwyczajnego decyduje Zarząd w terminie 14 dni od dnia złożenia 
deklaracji, o której mowa w ust.l

§16
1. Członkiem wspierającym  Stowarzyszenia może być osoba fizyczna i prawna 

zainteresowana jego statutową działalnością, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji
2. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w terminie 14 dni od dnia złożenia 

deklaracji, o której mowa w ust.l

§17
1. Członkiem honorowym  może być osoba fizyczna będąca członkiem Stowarzyszenia, 

szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu jego celów.
2. Godność członka honorowego nadawana jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania 

Członków na wniosek Zarządu.

§18
Członek zwyczajny, o którym mowa w § 15 pkt.l ma prawo do:

1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
2. Uczestniczenia w zebraniach, naradach, konferencjach oraz innych akcjach organizowanych 

dla realizacji statutowych celów Stowarzyszenia 
Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia
Uczestniczenia w zajęciach, zawodach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenia 
Korzystania z pomocy Stowarzyszenia i organizacji, których Stowarzyszenie jest członkiem.

§ I 9
Członkowi wspierającem u przysługują prawa członka zwyczajnego ujęte w § 18 pkt.2-5. 
Nie przysługuje mu natomiast czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia 
oraz prawo do udziału w głosowaniach nad uchwałami Walnych Zebrań.

2. Członek wspierający zobowiązany jest do terminowego regulowania zadeklarowanych na 
rzecz Stowarzyszenia świadczeń.

§12



Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, za 
wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§21
Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia
2. Czynnego udziału w realizowaniu celów Stowarzyszenia
3. Regularnego opłacania składek członkowskich oraz innych zadeklarowanych świadczeń

§22
Utrata członkostwa następuje wskutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie
2. Skreślenia decyzją Zarządu z listy członków Stowarzyszenia z powodu 

nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 
12 miesięcy - po uprzednim upomnieniu. Od wspomnianej decyzji nie przysługuje 
odwołanie

3. Wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia

4. Skazania członka /osoby fizycznej/ wyrokiem Sądu Powszechnego na karę dodatkową 
utraty praw publicznych

5. Śmierć członka /osoby fizycznej/
6. Likwidacji członka /osoby prawnej/

§23
1. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu 

może nadać:
1/ osobom fizycznym tytuł „Zasłużony Działacz PSON”
2/ osobom prawnym „Zasłużony dla PSON”

Władze Stowarzyszenia  

§24
Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

§25
‘̂ K a d e n c ja  władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
S. •y/

§ 26
f :)?„ J 1. Władze Stowarzyszenia m ają prawo do uzupełniania we własnym zakresie swojego składu o 
/*  */ nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji, z tym, że liczba
"»/ dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać Vi liczby członków władz

" pochodzących z wyboru.
2. Liczba członków poszczególnych władz Stowarzyszenia jest niezm ienna i nie może

wzrosnąć w czasie trwania kadencji.

§20



1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich 
ważności wym agana jest obecność, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania 
w tym Prezesa lub jego zastępcy, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

2. Głosowanie władz Stowarzyszenia odbywa się jaw nie, chyba, że na wniosek 1/5 osób 
biorących udział w zebraniu, podjęta została uchwała o głosowaniu tajnym.

3. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania

Walne Zebranie Członków  

§28
1. Walne zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
2. Walne zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§29
Do wyłącznej kom petencji Walnego Zebrania Członków należy:

1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

oraz rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
3. Udzielanie absolutorium  Zarządowi Stowarzyszenia
4. Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej
5. Rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez władze Stowarzyszenia
6. Uchwalanie statutu i jego zmian
7. Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
8. Nadawanie tytułów honorowych.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku.
10. Podejmowanie innych uchwał w sprawie wymagających decyzji Walnego Zebrania 

Członków
11. Uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej

§30
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako 

sprawozdawcze a co 4 lata jako sprawozdawczo -  wyborcze
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia 

członków, co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§31
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest:

1/ na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia
2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
3/ na pisemny wniosek, co najmniej lA ogólnej liczby członków

2. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie trzech 
\  miesięcy od chwili otrzym ania pisemnego wniosku lub podjęcia uchwały.

j  § 32
Zwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w sprawach objętych porządkiem  obrad, a 

-Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje w sprawach, dla których rozpatrzenia zostało 
zwołane. Uchwały na w /w Zebraniach zapadają zwykła większością głosów, chyba, że 
postanowienia statutu stanowią inaczej:

1. W pierwszym term inie -  przy obecności, co najmniej połowy ilości członków uprawnionych 
do głosowania

§27



2. W drugim term inie podanym w zawiadomieniu - bez względu na ilość obecnych członków 
uprawnionych do głosowania.

§33
W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

1. Z głosem stanowiącym -  członkowie stowarzyszenia
2. Z głosem doradczym -  członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

Zarząd Stowarzyszenia  

§ 3 4
1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i w okresie 

między Walnymi Zebraniami Członków jest najwyższą W ładzą Stowarzyszenia.
2. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być skazani prawomocnym  wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie całokształtem  działalności Stowarzyszenia w oparciu o postanowienia statutu i 

uchwał Walnego Zebrania Członków
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w 

sprawach majątkowych i finansowych Stowarzyszenia
4) uchwalanie rocznych planów działania oraz sporządzanie sprawozdań z działalności
5) zwoływanie Walnych Zebrań Członków
6) uchwalanie szczegółowych regulaminów określających organizację, zadania, uprawnienia 

oraz tryb prac Zarządu i jego Prezydium
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i m iędzynarodowych 

stowarzyszeń w oparciu o § 5 statutu oraz delegowania przedstawicieli na zagraniczne i 
m iędzynarodowe konferencje, zjazdy i inne spotkania

8) zawieranie -  w zakresie współpracy umów, porozumień itp. pom iędzy stowarzyszeniami, 
instytucjami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkam i krajowymi, zagranicznymi i 
m iędzynarodowymi.

9) przyjmowanie i skreślenie -  osób fizycznych i prawnych - z listy członków wspierających 
Stowarzyszenia

10) uchwalanie:
1/ wysokości wpisowego i składek członkowskich,
2/ regulaminów określających zakresy i formy działalności, niezastrzeżonych do wyłącznej 
kompetencji Walnego Zebrania Członków.

11) przyznawanie dyplomów, oznak, nagród pieniężnych, rzeczowych i innych darowizn
12) współpraca z organami władzy, administracji państwowej, instytucjami, organizacjami oraz 

innymi czynnikami w zakresie kształtowania polityki społeczno-socjalnej, a w 
szczególności wychowania, edukacji, zatrudnienia, sportu, wypoczynku, rekreacji, 
rehabilitacji ruchowej, turystyki, postępu technicznego, likwidacji barier, bezpieczeństwa 
ruchu drogowego itp. na rzecz osób niepełnosprawnych oraz profilaktyki inwalidztwa.

\3 )  programowanie, nadzorowanie i kontrolowanie działalności statutowej oraz innej, którą 
ś \ o  Stowarzyszenia prowadzi

14) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach zatwierdzonych planów 
$ 5 ^ /^  j  finansowych lub innych

15) powoływanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, w tym Warsztatu Terapii
—̂  Zajęciowej, dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia

16) zatrudnianie w jednostkach określonych w pkt. 15 osób na stanowiska Kierownika, 
Zastępcy Kierownika, Głównego Księgowego oraz pracowników lub innych osób w miarę 
potrzeb

17) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia
18) decydowanie w pozostałych sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych



władz Stowarzyszenia
19) ustalanie zakresu prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego

§35
1. Zarząd stowarzyszenia składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków 

z uwzględnieniem następujących zasad:

1) co najmniej 60% składu osobowego Zarządu winni stanowić członkowie zwyczajni 
posiadający jeden ze stopni niepełnosprawności,

2) do 40% składu osobowego Zarządu winni stanowić członkowie zwyczajni nie 
posiadający żadnego ze stopni niepełnosprawności.

2. Członkowie Zarządu nie pobierają żadnego wynagrodzenia za czynności wykonywane w 
związku z pełnioną funkcją.

3. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się na swoje pierwsze zebranie w terminie 7 dni od daty 
wyboru. Zebraniu temu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.

4. Na zebraniu wym ienionym  w ust. 3 Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swojego grona 
składające się z 3 osób prezydium w składzie:

1) prezes

2) wiceprezes

3) skarbnik

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes w miarę potrzeb, jednak nie mniej niż 
dwa razy w roku.

6. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

§ 36
1. Prezydium Zarządu kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami 

Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz
2. Zakres działania Prezydium określa § 34 z tym, że z jego kompetencji wyłącza się:

1/ uchwalanie regulam inów wykonawczych wynikających z postanowień statutu,
2/ uchwalanie planów działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia

3. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwołuje i przewodniczy mu Prezes lub jego zastępca, w 
miarę potrzeb, lecz nie mniej niż raz na kwartał.

§ 37
okresie między posiedzeniami Prezydium Zarządu całością prac Stowarzyszenia kieruje i 

rezentuje go na zewnątrz Prezes Zarządu lub jego Zastępca.

Komisja Rewizyjna 

§38
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie
3. Komisja Rewizyjna zwołuje swoje pierwsze posiedzenie w term inie 7 dni od daty 

wyborów
4. Na zebraniu wym ienionym  w ust. 3 Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona



przewodniczącego i dwóch członków Komisji
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem innych władz 

Stowarzyszenia
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która:

• Pozostaje z członkiem  zarządu w stosunkach pokrewieństwa lub podległości 
służbowej

• Była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej
• Była ścigana z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe

§39
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:

1. Kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze 
szczególnym uwzględnieniem  gospodarki finansowej i rzetelności gospodarowania

2. Przedstawianie Zarządowi i jego Prezydium wyników i wniosków sprawie działalności 
Stowarzyszenia

3. Składanie na Walnym Zabraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz wniosków 
w przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

4. Uchwalanie regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem 

doradczym.
6. Reprezentowanie Stowarzyszenia, przez wskazanego w uchwale Komisji Rewizyjnej 

swojego członka, w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem  Zarządu oraz w 
sporach z nim.

§40
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący lub jego zastępca w miarę 

potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo powoływania - z głosem doradczym  - rzeczoznawców do 

prac specjalistycznych.

Majątek i Fundusze 

§41
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze oraz inne dochody. 
Na fundusz Stowarzyszenia składają się:
1/ wpływy z wpisowego i składek członkowskich 
2/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego 
3/ wpływy z działalności statutowej 
4/ dotacje
5/ darowizny, spadki i zapisy 
6/ ofiarność publiczna
7/ działalność odpłatna pożytku publicznego
Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem 
organizacji w stosunku do członków stowarzyszenia, członków organów lub pracowników 
oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy organizacji pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrew ieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia albo są 
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych „osobami bliskimi”
Zabrania się:

a) przekazania majątku na rzecz członków 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
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b) wykorzystywania majątku na rzecz członków lub pracow ników oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to 
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia

c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 
Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich osób bliskie na zasadach innych niż w 
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe

§42
1. Majątek nieruchomy może być nabywany i zbywany przez Zarząd.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 

określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia 
służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 
członków.

1.

2.
3.

§43
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków m ajątkowych Stowarzyszenia oraz 
udzielania pełnom ocnictwa wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika 
Zarządu lub innych osób upoważnionych przez Zarząd.
Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.
Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej bądź wyższej, niż 15 
tys. euro i nie jes t instytucją zobowiązaną w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu -  ( ust. z dn. 16 listopada 2000r. z późniejszymi 
zmianami).

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§44
Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej 
kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności, co 
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

1.

2 .

§45
W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków 
powoła likwidatorów, którzy zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzą likwidację. 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne zebranie Członków 
Stowarzyszenia wskaże organizacje lub instytucje społeczne, na których rzecz przekaże 
majątek Stowarzyszenia, po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu.
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