STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM
Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU „LATARNIA”
uchwalony przez założycieli w Grudziądzu, dnia 12 sierpnia 2020 r.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum
Autyzmu „LATARNIA” zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją działającą na rzecz osób
niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzin i opiekunów.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Grudziądz.
3. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach
(Dz.U. Nr 20, poz 104 z późn.zm.) oraz na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z poźn.zm.).
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych
lub podobnych celach działania. O przystąpieniu Stowarzyszenia do tych organizacji decyduje
Walne Zebranie Członków.
4. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej wszystkich jego członków. Do
prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników, także spośród swoich
członków.
5. Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych.
6. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci zgodnych z obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§4
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wdrażanie ich do aktywnego życia społecznego, tworzenie
warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych
oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, wspieranie i pomoc ich rodzinom, i opiekunom.

§5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. organizowanie wypoczynku, imprez integracyjnych, zajęć kulturalno – rekreacyjnych, zajęć
terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu, ich rodzin i opiekunów,
2. wspieranie aktywności obywatelskiej, kształtowanie postaw obywatelskich,
3. działania związane z edukacją, poradnictwem zawodowym osób niepełnosprawnych, osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
4. inicjowanie i organizowanie różnych form wsparcia osób niepełnosprawnych, osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, organizacja różnorodnych usług o charakterze socjalnym,
5. organizowanie i prowadzenie placówek socjalnych (ośrodki wsparcia, ośrodki terapeutyczne,
domy pomocy społecznej i inne),
6. udzielanie pomocy w przeciwdziałaniu patologiom społecznym,
7. współpracę z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu realizacji
zadań statutowych,
8. podejmowanie wszelkich działań związanych z promowaniem zdrowego stylu życia,
9. wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
ich rodzinom i opiekunom.
§6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność pożytku publicznego.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 86.90.E)
- działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
- pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)
- opieka dzienna nad dziećmi PKD (88.91.Z)
- szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)
- szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85.32.C)
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(PKD 87.30.Z)
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z)
- pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
- działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
- wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- działalność bibliotek (PKD 91.01. A)
- działalność archiwów (PKD 91.01.B)
3. Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 86.90.E)
- działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)
- pozostałe, pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
- wychowanie przedszkolne (PKD 85.10.Z)

- opieka dzienna nad dziećmi PKD (88.91.Z)
- szkoły podstawowe (PKD 85.20.Z)
- szkoły specjalne przysposabiające do pracy (PKD 85.32.C)
- pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
- pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
(PKD 87.30.Z)
- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
(PKD 94.99.Z)
- pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z)
- działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
- wydawanie książek (PKD 58.11.Z)
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z)
- pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
- działalność bibliotek (PKD 91.01. A)
- działalność archiwów (PKD 91.01.B)
ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia
§7
Stowarzyszenia zrzesza członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§8
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, deklarująca chęć realizowania
celów statutowych Stowarzyszenia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską. Członkostwo
Stowarzyszenia uzyskuje się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd w drodze uchwały podjętej
zwykłą większością głosów. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków
Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni.
§9
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową
i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 10
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie
w drodze uchwały podjętej w głosowaniu, na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych. Do
ważności takiej uchwały niezbędna jest liczba 2/3 głosów „za” z liczby członków biorących udział
w głosowaniu.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, w tym do
występowania z wnioskami do władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów
i funkcjonowania Stowarzyszenia oraz do udziału w Walnym Zebraniu z czynnym i biernym prawem
wyborczym.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek aktywnego popierania i uczestniczenia w realizacji celów
Stowarzyszenia, dbania o jego dobre imię i interesy, opłacania składek członkowskich oraz
przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 13
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo do udziału w pracach Stowarzyszenia i w Walnym
Zebraniu, jednakże tylko z głosem doradczym. Mogą oni zgłaszać wnioski i propozycje do Zarządu,
Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania – co do działalności Stowarzyszenia.
§14
Członkowie wspierający i honorowi mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz
Stowarzyszenia. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.
§15
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu,
2. skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,
3. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów
i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,
Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
§16
Prawa osób fizycznych wygasają także na skutek śmierci tych osób, zaś w odniesieniu do osób
prawnych na skutek utraty przez nie osobowości prawnej, rezygnacji, skreślenia lub wykluczenia
przez Zarząd.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
Funkcji we władzach wymienionych w niniejszym paragrafie pkt. 2 i pkt. 3 nie można łączyć.
§18
1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu
głosowania tajnego.
2. 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 trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu
organu.

§ 19
1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków brak jest kworum
o którym mowa w pkt.1, wówczas w drugim terminie posiedzenia, dwie godziny po upływie
pierwszego terminu, uchwały mogą być podejmowane zwykłą większością głosów bez względu
na liczbę obecnych członków.
§ 20
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
§ 21
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
§ 22
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz do roku jako sprawozdawcze i co 5 lat,
jako sprawozdawczo – wyborcze.
2. Zawiadomienie członków Stowarzyszenia następuje w drodze pisemnej (w tym elektronicznej)
i zawiera termin, miejsce i proponowany porządek obrad co najmniej na 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania Członków.
3. W przypadku braku niezbędnego kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie ustala się drugi
termin. Pierwszy i drugi termin Walnego Zebrania Członków może zostać wyznaczony w tym
samym dniu.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, natomiast zwołanym w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych.
§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b. podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek
Komisji Rewizyjnej,
c. wybór i odwołanie prezesa, wiceprezesa i skarbnika Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,
d. ustalanie wysokości składek członkowskich,
e. nadawanie godności członka honorowego,
f. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
h. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
i. rozpatrywanie spraw, które nie należą do kompetencji władz Stowarzyszenia,
j. zatwierdzanie rocznych sprawozdań.
§ 24
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1. z własnej inicjatywy,

2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
§ 25
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
trzy miesiące.
4. Prezes w szczególnych przypadkach może upoważnić wiceprezesa do zwołania i przeprowadzenia
zebrania Zarządu.
§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
b. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
d. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

Komisja Rewizyjna
§ 27
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego wybieranego na
pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
§ 28
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
e. wnioskowanie o odwołanie całego Zarządu w razie jego bezczynności lub bezczynnego członka
Zarządu,
f. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
g. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania Walnego Zebrania Członków
przez Zarząd w określnym terminie.
2. Komisja zbiera się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa
lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
z winy umyślnej.
ROZDZIAŁ VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 29
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§ 30
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy i spadki,
d) wpływy z działalności statutowej,
e) dochody z ofiarności publicznej,
f) oprocentowanie lokat.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
4. Stowarzyszenie może nieodpłatnie otrzymywać na własność lub do używania nieruchomości oraz
inne prawa majątkowe. W celu zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia oraz
uniemożliwienia wyprowadzania majątku poza Stowarzyszenie zakazuje się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej
członków, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz osób, 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 tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi”;
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków Zarządu, członków
Komisji Rewizyjnej 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;
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków Zarządu, członków
Komisji Rewizyjnej lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, członkowie Komisji Rewizyjnej lub
pracownicy oraz ich osoby bliskie.
5. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 31
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych składają prezes i wiceprezes
samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 32
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
§ 33
1. Zmiany statutu Stowarzyszenia mogą nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania lub
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
2/3 członków zwyczajnych w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim
terminie.
2. Wniosek o zmianę statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia powinien być przedłożony nie później niż
na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Statut przyjęto uchwałą w dniu 12 sierpnia 2020 r.

