STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ EDUKACJI, TERAPII I
WSPOMAGANIA DZIECI Z ASD „UNLOCK”

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI,
TERAPII I WSPOMAGANIA DZIECI Z ASD „UNLOCK” i zwane jest w dalszej
części statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
miasto Wrocław.
2. Dla sprawnej realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może tworzyć terenowe
jednostki organizacyjne, także poza siedzibą. W takim przypadku adres terenowej
jednostki jest adresem korespondencyjnym Stowarzyszenia.
§3
Stowarzyszenie ma osobowość prawną i działa na podstawie ustaw Prawo o
stowarzyszeniach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i na podstawie
niniejszego statutu.
§4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
§5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci, znaków
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
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ROZDZIAŁ II
MISJA, CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§7
Misją Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność wspierająca rozwój i integrację
dzieci niepełnosprawnych. Członkowie Stowarzyszenia wyrażają pogląd, że rozwój
nowoczesnego społeczeństwa i jego jednostek jest możliwy dzięki szeroko rozumianemu i
nieskrępowanemu dostępowi do oświaty, kultury pracy zawodowej, rozwijaniu
zainteresowań, życiu w przyjaznym środowisku oraz pełnym i świadomym korzystaniu z
praw i przywilejów w demokratycznym państwie.
§8
Celami Stowarzyszenia są:
1. Edukacja, terapia i wsparcie dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi,
2. Działania na rzecz dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi,
3. Działania na rzecz rodzin dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi,
4. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy osób dotkniętych autyzmem i innymi
zaburzeniami rozwojowymi.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów,
2. Organizację i prowadzenie zajęć terapeutycznych, świetlicy terapeutycznej, grupy
wsparcia rodziców, turnusów terapeutycznych itp.,
3. Wspieranie finansowe i rzeczowe dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
4. Organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, terapeutycznoedukacyjnych (w tym organizacja i prowadzenie szkoły), kulturalnych, ekologicznych
i sportowych na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. Organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.,
6. Prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej,
7. Inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także
opinii publicznej, psychologiczno-pedagogicznych i innych istotnych dla terapii dzieci
niepełnosprawnych,
8. Organizowanie lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp.,
9. Udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych,
itp.,
10. Finansowe wspieranie organizacji pomieszczeń terapeutycznych,
11. Organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania
inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, porad prawnych,
12. Promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są
zgodne z misją i celami Stowarzyszenia,
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13. Inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, fundacji itp., z
innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów Stowarzyszenia,
14. Współpracę z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§12
1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna, w tym także osoba
małoletnia, zgodnie z art.3 ust.2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Członkiem stowarzyszenia może być obywatel polski, także nie mieszkający na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, ale legitymujący się zachowanym obywatelstwem
polskim.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna działająca na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, która deklaruje wspomaganie
działalności Stowarzyszenia, m.in. przez wnoszenie kwot pieniężnych – składek, bądź
wkładów niepieniężnych oraz usług i wartości prawnych. Osoba prawna działa w
Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
4. Godność członka honorowego może być nadana osobie fizycznej jako najwyższa
forma uznania za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub za szczególne zasługi w
realizowaniu celów uznawanych przez Stowarzyszenie.
5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na
podstawie pisemnej deklaracji.
6. Przyjęcie nowego członka zwyczajnego, z wyjątkiem członków założycieli
uwarunkowane jest podpisem co najmniej czterech innych rekomendujących go
członków Stowarzyszenia na deklaracji członkowskiej.
7. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na
wniosek zarządu.
§13
1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, przy czym członek
małoletni zgodnie z ustawą – Prawo o stowarzyszeniach,
2) dostępu do dokumentacji Stowarzyszenia,
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3) korzystania z wszelkich urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4) uczestniczenia w zebraniach, imprezach, konferencjach itp. organizowanych przez
Stowarzyszenie,
5) noszenia odznaki organizacyjnej.
3. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich,
4) dbania o dobre imię, wizerunek i majątek Stowarzyszenia oraz przyczyniania się do
wzrostu jego znaczenia,
5) dbania o twórczą i koleżeńską atmosferę wśród członków Stowarzyszenia,
6) okazywania szacunku i tolerancji dla osób o innych światopoglądach.
§14
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego
posiada prawa określone w §13 ust.1 pkt. 2-5.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w
statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający i honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu,
regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia.
4. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z
deklarowanych świadczeń.
5. Członek honorowy może opłacać składki członkowskie, ale nie ma takiego obowiązku.
§15
1. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą
składek członkowskich, przez okres dłuższy niż sześć miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek stwierdzenia rażącego naruszenia zasad
statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, albo
podejmowania działań na szkodę dobrego wizerunku publicznego lub majątku
Stowarzyszenia,
5) wykluczenia w wyniku stwierdzenia rażącego działania na szkodę dóbr osobistych i
godności innych osób, zwłaszcza członków Stowarzyszenia,
6) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego utraty praw
publicznych,
7) pozbawienia członkowstwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia,
która członkowstwo nadała.
2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt. 3-6 orzeka Zarząd, który jest zobowiązany
zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub
wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
Członków w terminie 14 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkowstwa stosuje się odpowiednio zasady
określone w ust.2.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§16
1.
1)
2)
3)

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna.
§17

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się
bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej
liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą wielokrotnie pełnić tę samą
funkcję.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie
tajne.
§18
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie
kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków
dokooptowanych nie może przekraczać 2/3 członków pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków
§19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni
przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków zwyczajnych,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od
pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do
głosowania.
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§20
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo –
wyborcze co dwa lata.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych.
5. W przypadkach określonych w ust.4 pkt.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia
odpowiedniego wniosku Zarządowi.
§21
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
8) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
9) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
10) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
Zarząd
§22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na
zewnątrz.
2. Zarząd składa się od dwóch do pięciu członków, w tym prezesa, zastępcy prezesa,
koordynatora ds. edukacji i terapii i pozostałych członków zarządu.
3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona prezesa, zastępcę prezesa,
koordynatora ds. edukacji i terapii i pozostałych członków.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
trzech członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
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§23
1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Do zakresu działania Zarządu należy:
realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
określanie szczegółowych kierunków działania,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
powoływanie i likwidowanie terenowych jednostek organizacyjnych,
sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie grantów, dotacji, darowizn,
spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej i kontraktów
państwowych i samorządowych,
7) zwoływanie walnego zebrania członków,
8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia,
10) ustalanie regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,
11) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich
oraz innych świadczeń,
12) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, pozbawianie
członkowstwa),
13) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego.
Komisja Rewizyjna
§24
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania
kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego, których Komisja wyłania ze swojego grona.
§25
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
działalności finansowej i gospodarczej pod kontem jej legalności i celowości,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie
wyjaśnień,
3) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
5) występowanie na Walnym Zebraniu Członków z wnioskiem o udzielenie absolutorium
dla ustępującego Zarządu,
6) zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz
Stowarzyszenia.
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§26
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej 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.
§27
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są nie rzadziej niż raz w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej dwóch członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
ROZDZIAŁ V
FINANSE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§28
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
§29
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) dochody z majątku Stowarzyszenia,
3) darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych,
4) dotacje, granty, subwencje,
5) ofiarność publiczna,
6) wpływy z działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
§30
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji
celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
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§31
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i
obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków
zarządu działających łącznie, w tym prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczający jest podpis prezesa zarządu,
albo innego członka zarządu (reprezentacja jednoosobowa).

§32
Zabrania się:
a) 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",
b) 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,
c) 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 z celu statutowego,
d) 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.

ROZDZIAŁ VI
TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
§33
Dla efektywnej realizacji zadań i celów Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki
organizacyjne nie posiadające odrębnej osobowości prawnej.
§34
Terenową jednostkę organizacyjną powołuje Zarząd, określając w uchwale:
1) nazwę jednostki oraz adres,
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2)
3)
4)
5)

cel powołania jednostki,
czas trwania jednostki,
zakres i obszar jej działalności.
rodzaj i wielkość majątku Stowarzyszenia przekazywanego jednostce do
realizacji zadań,
6) dyrektora lub osoby zarządzające oraz zakres ich odpowiedzialności za
działalność jednostki, w tym za jej budżet,
7) tryb i formę składania regulaminu, planu pracy, sprawozdań i bilansów
jednostki przez dyrektora lub osoby zarządzające,
8) szczegółowe pełnomocnictwa dla dyrektora lub osób zarządzających, w tym
do reprezentacji Stowarzyszenia.
§35
Jednostkę organizacyjną rozwiązuje Zarząd, określając w uchwale:
1) przyczynę rozwiązania jednostki,
2) tryb i formę rozliczenia rzeczowego i finansowego przez dyrektora lub osoby
zarządzające,
3) tryb i sposób przedłożenia sprawozdania z działalności i bilansu przez dyrektora lub
osoby zarządzające.
ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§36
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia
przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
§37
Uchwała o rozwiązaniu określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony
majątek Stowarzyszenia.
§38
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w
statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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§39
Spory majątkowe, których stroną jest Stowarzyszenie rozpatruje właściwy sąd.
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