
Statut Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada 

osobowość prawną i działa na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach , Ustawy o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie oraz niniejszego statutu 

 

§2 

Terenem działania jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Gdańsk. 

 

§3 

Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne na zasadach określonych 

w dalszych postanowieniach statutu.  

 

§4 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym zakresie działania. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§5 

1. Celami działania Stowarzyszania są: 

1/ Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzinom, opiekunom  

     i specjalistom. 

2/  Organizowanie i prowadzenie różnych form leczenia, edukacji, opieki, aktywizacji  

         zawodowej i społecznej oraz  pracy osób autystycznych 

      3/  Zorganizowanie banku danych na temat autyzmu. 

      4/  Popularyzowanie problemu. 

2. Cele te są realizowane w następujących sferach: 

1/ pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

2/ działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

3/ działalności charytatywnej; 

4/ podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

5/ ochrony i promocji zdrowia; 

6/ działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

7/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy                    

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

8/ działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 

9/ działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

10/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

11/  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 

12/  wypoczynku dzieci i młodzieży; 



13/ kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

14/ wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

15/ turystyki i krajoznawstwa; 

16/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,                               

a także działań wspomagających rozwój demokracji; 

17/ działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; 

18/ promocji i organizacji wolontariatu; 

19/ promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

20/ działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania                     

i ochrony praw dziecka; 

21/ przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 

22/ działalności na rzecz organizacji pozarządowych  w zakresie określonym powyżej. 

 

§6 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków, szkół, przedszkoli i grup terapeutycznych, 

zakładów opieki zdrowotnej i poradni psychologiczno – pedagogicznych, warsztatów 

terapii zajęciowej, miejsc aktywizacji zawodowej, społecznej i pracy chronionej oraz 

mieszkalnictwa dla osób autystycznych. 

2. Organizowanie i realizowanie szkoleń i konferencji dla rodziców i specjalistów.  

3. Wydawanie poradników i informatorów dotyczących autyzmu. 

4. Prowadzenie rejestru osób autystycznych, gromadzenie informacji o autyzmie.  

5. Zbieranie funduszy.  

6. Współpracę z władzami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, środkami 

masowego przekazu oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi.  

7. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w następującym zakresie wg 

Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

1/ 55.10. Usługi hotelarskie i podobne usługi związane z zakwaterowaniem 

2/ 58.1. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,  

             z wyłączeniem  w zakresie oprogramowania  

3/ 58.19. Pozostała działalność wydawnicza   

4/ 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

5/ 85.6. Działalność wspomagająca edukację   

8. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w następującym zakresie wg 

Polskiej Klasyfikacji Działalności: 

1/ 72.2. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych  

             i humanistycznych  

2/ 73.2. Badanie rynku i opinii publicznej 

3/ 86.9. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej   

4/ 87.2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi   

5/ 93.2. Działalność rozrywkowa i rekreacyjna   

 

 

 

§7 

Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. 

 

 



Rozdział III 

Członkowie Stowarzyszenia 

 

§8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1/ zwyczajnych, 

2/ wspierających, 

3/ honorowych. 

 

§9 

Osoby prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi. 

 

§10 

Członkami zwyczajnymi mogą zostać rodzice lub opiekunowie osób autystycznych, a także 

wszyscy, którzy w jakiejkolwiek formie chcą wspomagać Stowarzyszenie. 

 

§11 

Osoby nie mające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mogą wstąpić 

do Stowarzyszenia. 

 

 §12 

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd po złożeniu przez nich deklaracji. 

 

§13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1. Wybierać władze Stowarzyszenia i być do nich wybierani.  

2. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia. 

3. Uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie. 

4. Korzystać z wszelkich informacji na temat autyzmu dostępnych Stowarzyszeniu. 

 

 

§14 

Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 

1. Postępować zgodnie ze statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia. 

2. Płacić składki członkowskie i wypełniać obowiązki wynikające z mocy uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

3. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia. 

 

 

 

§15 

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:  

1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia. 

2. Likwidację Stowarzyszenia. 

3. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w  przypadku nieusprawiedliwionej 

nieobecności na dwóch kolejnych Walnych Zgromadzeniach., braku opłacania składek 

członkowskich przez okres 2 lat lub działania na szkodę Stowarzyszenia 

4. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków służy prawo wniesienia 

odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma w tej 

sprawie, przy czym decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna. 



 

§16 

Członkiem wspierającym może być każda osoba zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, 

która udziela mu pomocy finansowej lub rzeczowej. 

 

 

 

§17 

1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów. 

2. Członek wspierający uprawniony jest do korzystania z praw członka zwyczajnego z 

wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz zwolniony jest z obowiązku 

płacenia składek członkowskich. 

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia 

w charakterze obserwatora. 

4. Członkostwo wspierające ustaje przez dobrowolne zrzeczenie się lub pozbawienie 

uchwałą Zarządu w przypadku naruszenia §14 ust.1 i 3.  

 

 

§18 

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 

2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka 

zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego oraz na Walnym 

Zebraniu przysługuje mu głos doradczy. 

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 

4. Członkostwo honorowe ustaje przez rezygnację lub przez pozbawienie uchwałą Walnego 

Zebrania Członków. 

5. Członek honorowy ma obowiązek  przestrzegania przepisów statutu i uchwał władz 

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§19 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1/ Walne Zebranie Członków,  

2/ Zarząd Stowarzyszenia , 

3/ Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja Władz trwa 3 lata i upływa z chwilą udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 

§20 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają: 

w I terminie – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania w głosowaniu jawnym. 

w II terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków 

Stowarzyszenia. 

2. II termin odbywa się 15 minut po upływie wyznaczonego I terminu. 

3. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym . 

4. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 



§21 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków – w jego skład  

wchodzą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem doradczym. 

2. W przypadku przekroczenia przez Stowarzyszenie liczby 150 członków zwyczajnych, 

Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów. Jeden delegat 

reprezentuje 5 członków Stowarzyszenia. Czas trwania kadencji delegata wynosi 3 lata.  

 

§22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1. Określenie głównych kierunków i form działania Stowarzyszenia. 

2. Przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz udzielanie 

absolutorium Zarządowi. 

3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w trybie głosowania tajnego. 

4. Zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu. 

5. Uchwalanie zmian w statucie oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

6. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego. 

7. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w przypadku skreślenia z listy 

członków 

 

§23 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

1/ z własnej inicjatywy, 

2/ na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

3/ na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych. 

3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania z własnej inicjatywy lub w terminie 6 tygodni 

od złożenia wniosku, zwołania dokonuje Komisja Rewizyjna. 

4. O terminach, miejscu i porządku Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia na miesiąc przed 

jego rozpoczęciem wszystkich członków Stowarzyszenia. 

5. O zwołaniu Walnego Zebrania informuje się pocztą lub pocztą elektroniczną  lub w inny 

sposób uzgodniony z członkami Stowarzyszenia. 

6. Przy zwoływaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania termin, o którym mowa w ust.4, 

może być skrócony do dwóch tygodni. 

 

§24 

1. Zarząd składa się z 4-6 członków. 

2. Zarząd konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie: 

1/ przewodniczącego, 

2/ 1 lub 2 zastępców,  

3/ sekretarza,  

4/ członków. 

3. W przypadku zmniejszenia się  w trakcie kadencji składu Zarządu poniżej liczby ustalonej 

na ostatnim Walnym Zebraniu Wyborczym, władzy tej przysługuje prawo dokooptowania 

członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby 

członków pochodzących z wyboru. 

4. Do kompetencji Zarządu należą w szczególności: 

     1/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2/ kierowanie pracą Stowarzyszenia, 

3/ reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,  



4/ ustalanie zasad gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia i zarządzanie 

nimi, 

5/ podejmowanie uchwał o powołaniu terenowej jednostki organizacyjnej. 

6/ zatwierdzenie wyboru przewodniczących terenowych jednostek organizacyjnych, 

7/ podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, 

8/ ustalanie wysokości składek członkowskich dla Stowarzyszenia i Oddziałów 

Stowarzyszenia 

     9/ nadawanie lub pozbawianie członkostwa zwyczajnego i wspierającego 

10/ skreślenie z listy członków w przypadku opisanym w §15 p.3. 

5. Tryb pracy Zarządu określa regulamin. 

6. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w 

obrocie cywilno-prawnym upoważniony jest przewodniczący Stowarzyszenia natomiast 

do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest przewodniczący 

Stowarzyszenia oraz jeden z członków Zarządu działający łącznie.  

7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo     

skarbowe. 

 

 

§25 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy nie mogą jednocześnie pełnić 

innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. W przypadku zmniejszenia się  w trakcie 

kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej , władzom tym przysługuje prawo 

dokooptowania członków, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może 

przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

2. Członkowie Komisji nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi  w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej.  

3. Członkowie Komisji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Komisji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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. 

5.  Zadania Komisji Rewizyjnej: 

1/ kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia 

oraz jego terenowych jednostek organizacyjnych, 

2/ wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień, 

3/ sprawowanie nadzoru nad działalnością terenowych jednostek organizacyjnych, 

4/ zwoływanie Walnego Zebrania Członków w sytuacji określonej w §23 ust.3, 

5/ składanie Walnemu  Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności oraz 

oceny działalności Stowarzyszenia i postawienie wniosków w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V 

Terenowe jednostki organizacyjne 

 

§26 

1. Zarząd Stowarzyszenia powołuje na podstawie uchwały terenowe jednostki organizacyjne 

noszące nazwę Oddziałów Stowarzyszenia. Oddziały mogą  posiadać  osobowość prawną. 

2. Oddziały są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia tworzonymi 

przez Zarząd Stowarzyszenia. Na wniosek dziesięciu członków założycieli tworzony jest 

Oddział bez osobowości prawnej. Oddział z osobowością prawną tworzony jest na 

wniosek 15 członków założycieli.  

3. Oddziały Stowarzyszenia działają na obszarze jednego lub więcej województw 

określanych w uchwale Zarządu Stowarzyszenia 

4. Na czele Oddziału stoi przewodniczący, którego wybór przez członków Oddziału 

zatwierdzany jest przez Zarząd Stowarzyszenia. 

5. Oddziały podlegają władzom Stowarzyszenia i prowadzą działalność statutową w ramach 

programu przyjętego przez Walne Zebranie Stowarzyszenia 

6. Prawa i obowiązki członków Oddziału Stowarzyszenia stosuje się  w zakresie rozdz. III 

Statutu 

 

§27 

1. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są: 

1/ Walne Zebranie Członków Oddziału, 

2/ Zarząd Oddziału, 

3/ Komisja Rewizyjna Oddziału 

2. Kadencja Władz Oddziału trwa 3 lata i upływa z chwilą udzielenia absolutorium 

Zarządowi. 

 

6. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków władz Oddziału, 

władzom tym przysługuje prawo dokooptowania członków, jednakże liczba członków 

dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru 

 

§28 

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają: 

w I terminie – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych 

do głosowania w głosowaniu jawnym. 

w II terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków 

Oddziału Stowarzyszenia. 

2. II termin odbywa się 15 minut po upływie wyznaczonego I terminu. 

3. Wybory do Władz Oddziału Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym . 

4. Uchwały pozostałych władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 

§29 

1. Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Oddziału – w 

jego skład  wchodzą członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi z głosem 

doradczym. Zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Oddziału. 

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków  Oddziału należy:. 

 1/ przyjmowanie i ocenianie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie absolutorium 

Zarządowi Oddziału. 

2/ wybór władz oddziału w trybie głosowania tajnego. 



3/ rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu Oddziału  

w przypadku skreślenia z listy członków 

4/  uchwalanie stanowiska w sprawie wniosków i postulatów zgłoszonych  

w  czasie zebrania 

3. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd                                                                                                                                                                                                                           

Oddziału informuje członków pisemnie  na 21 dni przed jego odbyciem. 

4. planowanym terminie Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału jest 

zobowiązany powiadomić na piśmie Zarząd Stowarzyszenia na 30 dni przed terminem 

zebrania. 

 

§30 

1. Organem kierującym działalnością Oddziału jest Zarząd składający się z 4-6 członków. 

2. Zarząd Oddziału konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród 

siebie: 

1/ przewodniczącego, 

2/ 1 lub 2 zastępców,  

3/ sekretarza,  

4/ członków. 

3. Do kompetencji Zarządu Oddziału należą w szczególności: 

     1/ realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału, 

2/ kierowanie bieżącą działalnością Oddziału , 

3/ reprezentowanie oddziału  na zewnątrz,  

4/ ustalanie zasad gospodarowania funduszami  Oddziału Stowarzyszenia z osobowością 

prawną. W przypadku Oddziału Stowarzyszenia bez osobowości prawnej w porozumieniu 

z Zarządem Stowarzyszenia  

5/ nadawanie lub pozbawianie członkostwa zwyczajnego i wspierającego 

 6/ skreślenie z listy członków w przypadku opisanym w §15 p.3. 

4. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały dotyczące przyjęcia w poczet członków                         

zwyczajnych i ustania członkostwa. 

5. Zarząd Oddziału składa roczne sprawozdania z działalności Oddziału oraz plan pracy i 

plan finansowy na rok następny Zarządowi Stowarzyszenia. 

6. Zarząd Oddziału jest uprawniony do składania oświadczeń woli dotyczących praw i 

obowiązków majątkowych w sposób następujący:  

1/ Zarząd Oddziału z osobowością prawną jest reprezentowany przez dwóch spośród 

członków Zarządu Oddziału działających łącznie. 

2/ Zarząd Oddziału bez osobowości prawnej działa w ramach pełnomocnictw udzielanych 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 

7. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby , nie rzadziej niż raz na 

dwa miesiące. 

 

 

 

§31 

1. Komisja Rewizyjna Oddziału  składa się z 3-5 członków, którzy nie mogą jednocześnie 

pełnić innych funkcji we władzach Oddziału Stowarzyszenia. 

2. Zadania Komisji Rewizyjnej Oddziału: 

1/ kontrola i ocena statutowej, organizacyjnej i finansowej działalności Oddziału 

Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku, 

2/ wydawanie opinii i zaleceń w razie stwierdzenia uchybień,, 



3/ składanie Walnemu  Zebraniu Członków Oddziału sprawozdania ze swojej działalności 

oraz oceny działalności Oddziału Stowarzyszenia i postawienie wniosków w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału. 

4/ składanie sprawozdań ze swojej działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

przynajmniej raz w roku. 

 

§ 32 

1. Oddział może być zlikwidowany w następujących wypadkach: 

1/ spadku liczby członków poniżej wymaganych do jego powołania 

2/ wniosku Walnego Zebrania Członków Oddziału w formie uchwały powziętej zwykłą 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków 

3/ braku uzasadnienia organizacyjnego lub statutowego do dalszego istnienia Oddziału 

2. Decyzję o likwidacji Oddziału podejmuje w formie uchwały Zarząd Stowarzyszenia. W 

wypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 3 uchwała jest podejmowana po wysłuchaniu 

opinii Komisji Rewizyjnej Oddziału. 

 

 

Rozdział VI 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

 §33 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: 

1/ składek członkowskich, 

2/ dotacji, darowizn, zapisów 

3/ dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

4/ ofiarności publicznej, 

5/ działalności odpłatnej pożytku publicznego  

2. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymać na własność lub do używania nieruchomości 

oraz inne prawa majątkowe. 

3. Niniejszy statut zabrania: 

1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w 

stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników  oraz osób, z którymi 

pracownicy 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,. 

4/ zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.  

 

 

 

 



Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§34 

1. Zmiany w statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków:  

w I terminie - bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania   

w  II terminie – zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków 

Stowarzyszenia. 

2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie Członków 

bezwzględną większością głosów uprawnionych do głosowania 

3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Walne 

Zebranie Członków uchwałą postanawia cały majątek przekazać innej organizacji 

zajmującej się statutowo pomocą i rehabilitacją osób z autyzmem i informuje o tym 

władze rejestracyjne. 

 

 

 

Zmiany w statucie zostały wprowadzone na Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w dniu 02 czerwca 2017 r. 

przez wszystkich obecnych członków SPOA. 

 

 

 

 

 


