Statut Związku Stowarzyszeń
POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA

Postanowienia ogólne
§1
1. Związek Stowarzyszeń pod nazwą POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA,
w dalszych postanowieniach statutu zwane POROZUMIENIEM jest związkiem
organizacji pozarządowych lub ich oddziałów terenowych posiadających osobowość
prawną, działających na rzecz dzieci i osób dorosłych z autyzmem i innymi
całościowymi zaburzeniami rozwoju zwanymi dalej osobami z zaburzeniami
autystycznymi oraz ich rodzin.
2. POROZUMIENIE jest zawiązane na czas nieograniczony.
3. POROZUMIENIE posiada osobowość prawną.
4. POROZUMIENIE działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 210 z późn. zm.)
oraz niniejszego statutu.
§2
1. Siedzibą POROZUMIENIA jest Warszawa.
2. POROZUMIENIE obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Dla realizacji celów statutowych POROZUMIENIE może działać na terenie innych
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. POROZUMIENIE w celu realizacji swoich celów współpracuje z organizacjami
zagranicznymi zajmującymi się problemami osób z niepełnosprawnościami oraz
może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§3
1. POROZUMIENIE używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd
POROZUMIENIA.
2. POROZUMIENIE opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów
organizacji członkowskich. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać
pracowników.
3. Zarząd POROZUMIENIA może przyznać zwrot koniecznych wydatków
poczynionych przez osoby reprezentujące organizacje członkowskie przy
wykonywaniu działalności na rzecz POROZUMIENIA, o ile niniejszy statut nie
stanowi inaczej.
4. Osobą reprezentującą organizację członkowską przy wykonywaniu działalności na
rzecz POROZUMIENIA w rozumieniu ust. 3 może być pełnomocnik organizacji
członkowskiej lub inna osoba upoważniona przez organizację do wykonania
określonych zadań.

5. Zwrot kosztów określony w ust. 3 nie przysługuje z tytułu uczestnictwa
pełnomocników organizacji członkowskich w Walnych Zgromadzeniach
POROZUMIENIA.
Cele i sposoby działania
§4
Celem POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA jest:
1) poprawa jakości życia osób z zaburzeniami autystycznymi,
2) rozwój organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i osób dorosłych
z zaburzeniami autystycznymi oraz ich rodzin, wzajemne wspieranie się i wymiana
doświadczeń,
3) konsolidacja środowiska działającego na rzecz osób z zaburzeniami autystycznymi,
4) tworzenie reprezentacji zrzeszonych organizacji wobec sektora publicznego,
5) popularyzacja wiedzy o zaburzeniach autystycznych,
6) monitorowanie realizacji praw dzieci i dorosłych osób z zaburzeniami autystycznymi
oraz ich rodzin, a także stopnia zaspokojenia ich potrzeb i przeciwdziałanie
dyskryminacji tych grup,
7) prowadzenie rzecznictwa interesów środowiska dotkniętego autyzmem,
8) działanie na rzecz wdrażania w Polsce Konwencji o Prawach Osób
Niepełnosprawnych.
§5
POROZUMIENIE realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) 94.99.Z organizowanie współpracy między organizacjami członkowskimi i wymiany
informacji,
2) 94.99.Z wypracowywanie standardów pomocy osobom z zaburzeniami
autystycznymi oraz zasad i modeli działania organizacji i instytucji działających na
ich rzecz,
3) 94.99.Z organizowanie przedsięwzięć promocyjnych, reklamowych i medialnych,
których tematyka dotyczy celów statutowych POROZUMIENIA, a w szczególności
budowy systemu opieki, pomocy, rehabilitacji społecznej osób z zaburzeniami
autystycznymi,
4) 85.59.B prowadzenie wykładów, szkoleń i warsztatów dla środowiska działającego
na rzecz osób z zaburzeniami autystycznymi, w szczególności opiekunów,
terapeutów, członków rodzin, nauczycieli, wychowawców i wolontariuszy,
5) 82.30.Z organizowanie konferencji i seminariów, których tematyka dotyczy celów
statutowych POROZUMIENIA,
6) 88.10.Z organizowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu rehabilitację
społeczną, zawodową i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością, w szczególności
z zaburzeniami autystycznymi,
7) 58.11.Z wydawanie książek i publikacji służących realizacji celów statutowych,
8) 85.60.Z działania na rzecz rozwoju i unowocześniania szkolnictwa średniego
i wyższego w zakresie pomocy społecznej, edukacji i ochrony zdrowia,
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9) 72.20.Z podejmowanie inicjatyw i wspieranie programów badawczych w dziedzinie
szeroko rozumianych nauk dotyczących problematyki autyzmu,
10) 94.99.Z występowanie w imieniu swoich członków i współpracę z jednostkami
władzy i administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w sprawach dotyczących leczenia, edukacji, rehabilitacji
społecznej i zawodowej oraz spraw socjalno-bytowych osób z zaburzeniami
autystycznymi oraz z innymi niepełnosprawnościami i ich rodzin.
§6
1. Statutowa działalność POROZUMIENIA określona w § 5 w punktach od 1 do 9
może mieć charakter nieodpłatny lub odpłatny.
2. Statutowa działalność POROZUMIENIA, o której mowa w § 5 w punkcie 10 ma
charakter nieodpłatny.

Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
1. POROZUMIENIE posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających.
2. Członkiem zwyczajnym POROZUMIENIA zwanym dalej „Organizacją członkowską”
może być organizacja pozarządowa w rozumieniu Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
450 z późn. zm.) lub jej oddział terenowy, posiadający osobowość prawną
i pracująca na rzecz dzieci lub osób dorosłych z zaburzeniami autystycznymi oraz
ich rodzin, która zadeklaruje pisemnie swój udział i zostanie przyjęta przez Zarząd
POROZUMIENIA.
3. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przez Zarząd
POROZUMIENIA organizacja może się odwołać w terminie jednego miesiąca do
Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu.
4. Organizacja członkowska jest reprezentowana w POROZUMIENIU przez
upoważnioną pisemnie osobę fizyczną zgodnie z wewnętrznymi przepisami danej
organizacji, zwaną dalej pełnomocnikiem Organizacji członkowskiej. Organizacja
członkowska ma prawo do zmiany w dowolnym czasie osoby swojego
pełnomocnika, o czym zawiadamia Zarząd POROZUMIENIA.
5. Organizacja członkowska ma obowiązek:
a) regularnego płacenia składek,
b) przestrzegania postanowień statutu,
c) uczestniczenia w pracach POROZUMIENIA i realizacji wspólnych celów.
6. Organizacja członkowska ma prawo do:
a) udziału z głosem stanowiącym w Walnych Zgromadzeniach POROZUMIENIA,
b) wyznaczania pełnomocników mających czynne i bierne prawo wyborcze do
wszystkich organów POROZUMIENIA,
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c) zgłaszania wniosków dotyczących działalności POROZUMIENIA,
d) korzystania z pomocy POROZUMIENIA na zasadach określonych przez
Zarząd.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie ma prawo zwolnić
w drodze uchwały Organizację członkowską z płacenia składek na czas określony.
§8
1. Członkiem wspierającym POROZUMIENIA może być osoba fizyczna lub prawna
inna niż wymieniona w § 7 ust. 2 albo inna jednostka organizacyjna deklarująca
pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację
o chęci wstąpienia do POROZUMIENIA w charakterze członka wspierającego
i zostanie przyjęta przez Zarząd POROZUMIENIA.
2. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zarząd POROZUMIENIA, osoba może się
odwołać w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem
Zarządu.
3. Członkowie wspierający nie mogą wybierać i być wybieranymi do Zarządu
POROZUMIENIA, Komisji Rewizyjnej ani brać udziału w głosowaniach dotyczących
stanowiska w omawianych przez POROZUMIENIE sprawach, mogą jednak brać
udział z głosem doradczym w statutowych władzach POROZUMIENIA, poza tym
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający może być decyzją Walnego Zgromadzenia zwolniony
z obowiązku płacenia składek.
5. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność POROZUMIENIA
w zadeklarowany przez siebie sposób.
§9
Członkostwo w Porozumieniu AUTYZM-POLSKA ustaje w przypadku:
1) pisemnego złożenia rezygnacji,
2) rozwiązania Organizacji członkowskiej lub utracenia osobowości prawnej z innego
powodu,
3) śmierci osoby fizycznej będącej członkiem wspierającym,
4) pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu:
a) niepłacenia, składek członkowskich, mimo istnienia takiego obowiązku, za
okres dłuższy niż dwa lata i mimo dwukrotnego upomnienia przez Zarząd
POROZUMIENIA,
b) nieprzestrzegania statutu POROZUMIENIA,
c) działań niezgodnych z celami, kierunkami i standardami POROZUMIENIA.
§ 10
Zarząd POROZUMIENIA ma prawo, z przyczyn wymienionych w § 9 pkt 4 lit. c,
zawiesić członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne
Zgromadzenie.
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§ 11
1. W obradach Walnego Zgromadzenia, w charakterze obserwatorów, mogą brać
udział przedstawiciele instytucji, grup nieformalnych, placówek lub osoby pracujące
z dziećmi albo osobami dorosłymi z zaburzeniami autystycznymi, które złożą
pisemną deklarację chęci uzyskania statusu obserwatora na określonym Walnym
Zgromadzeniu i otrzymają ten status drogą uchwały Zarządu POROZUMIENIA.
2. Deklaracja złożona w terminie krótszym niż 7 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia może pozostać bez rozpatrzenia.
3. Obserwatorzy mogą brać udział w Walnych Zgromadzeniach POROZUMIENIA,
zabierać głos w dyskusji, korzystać z pomocy POROZUMIENIA na zasadach
określonych przez Zarząd oraz otrzymywać materiały opracowane i publikowane
przez POROZUMIENIE.
4. Obserwatorzy nie są członkami POROZUMIENIA.

Organy POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA
§ 12
1. Organami POROZUMIENIA są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
2. Członkowie POROZUMIENIA mogą powoływać spośród siebie Zespoły Robocze.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o utworzeniu Rady Programowej
POROZUMIENIA.
§ 13
1. Najwyższym organem POROZUMIENIA jest Walne Zgromadzenie.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd w dwóch terminach.
3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz
w roku.
4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych
POROZUMIENIA w terminie nie dalszym niż 60 dni od daty złożenia wniosku.
5. O terminach, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia
pisemnie wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.
6. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
7. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem stanowiącym wszystkie
Organizacje członkowskie reprezentowane przez upoważnionych pełnomocników.
8. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie
wspierający i obserwatorzy.
9. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział goście zaproszeni przez Zarząd.
10. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile
niniejszy statut nie stanowi inaczej.
11. Jeśli niniejszy statut nie stanowi inaczej, kworum wymagane dla ważności obrad
w pierwszym terminie wynosi 1/3 aktualnej liczby członków zwyczajnych. W drugim
terminie kworum nie jest wymagane.
5

12. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, jeśli
niniejszy statut nie stanowi inaczej. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
13. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy, w których statut
nie określa właściwości innych organów POROZUMIENIA w szczególności:
a) uchwalanie statutu POROZUMIENIA i jego zmian,
b) uchwalanie regulaminów organów POROZUMIENIA,
c) uchwalanie
regulaminów
głosowania
elektronicznego
organów
POROZUMIENIA,
d) określanie priorytetów i kierunków działania POROZUMIENIA,
e) wybór i odwoływanie Członków Zarządu POROZUMIENIA oraz Komisji
Rewizyjnej,
f) podejmowanie uchwał dotyczących wspólnych działań na rzecz środowiska
dotkniętego problemem autyzmu,
g) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu POROZUMIENIA w sprawie
przyjęcia lub zawieszenia członków POROZUMIENIA,
h) podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Programowej POROZUMIENIA,
i) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka POROZUMIENIA,
j) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia statusu obserwatora
POROZUMIENIA,
k) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
z działalności statutowej i finansowej,
l) udzielanie absolutorium Zarządowi,
m) podejmowanie uchwał w sprawie składek członkowskich,
n) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania POROZUMIENIA.
§ 14
1. Zarząd, wybierany jest na czteroletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym spośród pełnomocników Organizacji członkowskich.
2. Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób reprezentujących Organizacje
członkowskie.
3. Zarząd ze swego grona wybiera Przewodniczącego i Sekretarza oraz jednego lub
dwóch Wiceprzewodniczących.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej dwa razy do roku lub na wniosek
Przewodniczącego albo dwóch członków Zarządu w terminie 30 dni od zgłoszenia
wniosku.
5. Do obowiązków Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością POROZUMIENIA zgodnie z przepisami prawa oraz
przyjętymi przez Walne Zgromadzenie kierunkami i priorytetami,
b) zarządzanie majątkiem POROZUMIENIA,
c) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub zawieszenia członków
POROZUMIENIA,
d) podejmowanie uchwał w sprawie nadaniu statusu obserwatora POROZUMIENIA,
e) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o wykluczenie członka
POROZUMIENIA,
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f) składanie Walnemu Zgromadzeniu oraz Komisji Rewizyjnej pisemnych
sprawozdań ze swojej działalności,
g) zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
h) reprezentowaniu POROZUMIENIA na zewnątrz,
i) udzielanie pełnomocnictwa Rzecznikowi Praw Osób z Autyzmem lub innym
osobom reprezentującym Organizacje członkowskie do reprezentowania
stanowiska POROZUMIENIA wobec władz centralnych lub regionalnych /
lokalnych.
j) podejmowanie czynności prawnych w imieniu POROZUMIENIA,
k) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o zmianę statutu
POROZUMIENIA,
l) występowanie do Walnego Zgromadzenia z wnioskami o rozwiązanie
POROZUMIENIA.
6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie
równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
7. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach lub drogą elektroniczną
(e-mail) zgodnie z postanowieniami regulaminu dotyczącego głosowania drogą
elektroniczną.
8. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem POROZUMIENIA
uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie w tym Przewodniczący,
Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
9. Zarząd może podjąć uchwałę o powierzeniu jednemu członkowi Zarządu prawa do
składania oświadczeń woli w sprawach zwykłego zarządu POROZUMIENIEM,
ustalając jednocześnie maksymalną wartość zobowiązania lub rozporządzenia,
którego jeden członek Zarządu może dokonać.
10. Funkcje Przewodniczącego Zarządu oraz innych jego członków są sprawowane
honorowo i bezpłatnie. W każdym przypadku Komisja Rewizyjna może przyznać
zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Zarządu przy
wykonywaniu działalności na rzecz POROZUMIENIA.
§ 15
1. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
a) pisemnego złożenia rezygnacji z dniem otrzymania rezygnacji przez Zarząd,
b) rozwiązania Organizacji członkowskiej reprezentowanej przez członka Zarządu
lub utracenia przez nią osobowości prawnej z dniem wykreślenia organizacji
z KRS,
c) utraty członkostwa w POROZUMIENIU przez Organizację członkowską,
reprezentowaną przez członka Zarządu z dniem utraty członkostwa,
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie z dniem odwołania,
e) utraty przez członka Zarządu pełnomocnictwa Organizacji członkowskiej z dniem
otrzymania przez Zarząd informacji o utracie pełnomocnictwa,
f) śmierci osoby fizycznej reprezentującej Organizację członkowską od dnia
śmierci.
2. W przypadku ustania członkostwa w Zarządzie, miejsce Członka jest nieobsadzone
albo obsadzone w trybie wyborów uzupełniających przez Walne Zgromadzenie.
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§ 16
1. Przewodniczący Zarządu stoi na czele Zarządu.
2. Do obowiązków Przewodniczącego Zarządu należy w szczególności:
a) reprezentowanie Zarządu na zewnątrz,
b) inicjowanie zwoływania Walnych Zgromadzeń,
c) zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innego Członka Zarządu,
posiedzeń Zarządu.
§ 17
1. Sekretarz Zarządu odpowiada za Sekretariat POROZUMIENIA, prowadzony przez
Organizację członkowską reprezentowaną przez Sekretarza.
2. Sekretariat sprawuje obsługę organizacyjną i administracyjną POROZUMIENIA.
3. Do obowiązków Sekretariatu należy:
a) protokołowanie Walnych Zgromadzeń POROZUMIENIA,
b) rozsyłanie protokołów Walnych Zgromadzeń POROZUMIENIA Organizacjom
członkowskim,
c) zawiadamianie o terminach kolejnych Walnych Zgromadzeń,
d) przekazywanie bieżących informacji organizacyjnych z inicjatywy Zarządu
POROZUMIENIA oraz Organizacji członkowskich,
e) przesyłanie informacji o POROZUMIENIU i niezbędnych dokumentów
organizacjom zgłaszającym gotowość przystąpienia do POROZUMIENIA,
f) bieżąca aktualizacja danych organizacji oraz ich przedstawicieli
odpowiedzialnych za kontakty organizacyjne w POROZUMIENIU,
g) zbieranie składek członkowskich,
h) obsługa stron internetowych POROZUMIENIA,
i) obsługa księgowa POROZUMIENIA.
4. Uchwałą Zarządu POROZUMIENIA wykonywanie obowiązków wymienionych
w ust. 3 lit. h oraz i, w szczególności rozliczanie wydatkowania środków publicznych
przeznaczonych na realizację określonych projektów, mogą być powierzane na
czas określony innym Organizacjom członkowskim.
§ 18
1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym POROZUMIENIA i jest niezależna od
Zarządu.
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana na czteroletnią kadencję przez Walne
Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród pełnomocników Organizacji
członkowskich.
3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób reprezentujących Organizacje
członkowskie.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie Członkiem Zarządu.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba pozostająca z członkami
Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
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6. Funkcji w Komisji Rewizyjnej nie może pełnić osoba skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
7. Komisja Rewizyjna ze swego grona wybiera Przewodniczącego.
8. Funkcje Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz innych jego członków są
sprawowane honorowo i bezpłatnie. W każdym przypadku Walne Zgromadzenie
może przyznać zwrot koniecznych wydatków poczynionych przez członków Komisji
Rewizyjnej przy wykonywaniu działalności na rzecz POROZUMIENIA.
§ 19
1. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
a) pisemnego złożenia rezygnacji z dniem otrzymania rezygnacji przez Zarząd,
b) rozwiązania Organizacji członkowskiej reprezentowanej przez członka Komisji
Rewizyjnej lub utracenia przez nią osobowości prawnej z dniem wykreślenia
organizacji z KRS,
c) utraty członkostwa w POROZUMIENIU przez Organizację członkowską,
reprezentowaną przez członka Komisji Rewizyjnej z dniem utraty członkostwa,
d) odwołania przez Walne Zgromadzenie z dniem odwołania,
e) utraty przez członka Komisji Rewizyjnej pełnomocnictwa Organizacji
członkowskiej z dniem otrzymania przez Zarząd informacji o utracie
pełnomocnictwa,
f) śmierci osoby fizycznej reprezentującej Organizację członkowską od dnia
śmierci.
2. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, miejsce Członka jest
nieobsadzone albo obsadzone w trybie wyborów uzupełniających przez Walne
Zgromadzenie.
§ 20
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek
Przewodniczącego albo dwóch Członków Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od
dnia zgłoszenia wniosku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
3. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej może brać udział przedstawiciel Zarządu
POROZUMIENIA.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością
głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały na posiedzeniach lub drogą
elektroniczną (e-mail) zgodnie z postanowieniami regulaminu dotyczącego
głosowania drogą elektroniczną.
§ 21
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności POROZUMIENIA,
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2) występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi
z kontroli,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności i zgłaszanie
wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4) żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków
POROZUMIENIA.
§ 22
1. POROZUMIENIE może udzielić osobie fizycznej pełniącej Funkcję Rzecznika Praw
Osób z Autyzmem pełnomocnictwa do reprezentowania w imieniu POROZUMIENIA
interesów osób z zaburzeniami autystycznymi i ich rodzin przed organami władzy,
administracji oraz sądami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, a także przed
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
2. POROZUMIENIE
może
udzielić
osobie
fizycznej
pełnomocnictwa
do
reprezentowania w imieniu POROZUMIENIA interesów osób z zaburzeniami
autystycznymi i ich rodzin w zakresie szczegółowo określonym w pełnomocnictwie.
3. W imieniu POROZUMIENIA pełnomocnictw udziela Zarząd.
§ 23
1. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o powołaniu Rady Programowej.
2. W skład Rady Programowej mogą wchodzić osoby fizyczne reprezentujące
Organizacje członkowskie będące członkami zwyczajnymi lub wspierającymi oraz
osoby fizyczne będące członkami wspierającymi.
3. Rada Programowa może z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów
POROZUMIENIA uchwalać programy, standardy i inne dokumenty dotyczące
realizacji wsparcia dla osób z zaburzeniami autystycznymi i ich rodzin.

Majątek POROZUMIENIA
§ 24
1. Majątek POROZUMIENIA tworzą:
a) środki pieniężne,
b) własność rzeczy ruchomych,
c) inne składniki majątkowe.
2. Majątek POROZUMIENIA powstaje z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn,
c) dotacji pozyskanych przez POROZUMIENIE lub Organizację członkowską na
działalność POROZUMIENIA, w tym z budżetu publicznego,
d) wpływów z loterii i zbiórek publicznych organizowanych przez POROZUMIENIE
lub Organizacje członkowskie na rzecz POROZUMIENIA,
e) innych środków finansowych.
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Zmiana statutu i rozwiązanie POROZUMIENIA
§ 25
Zmiany statutu POROZUMIENIA uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów, na wniosek Zarządu.
§ 26
1. Rozwiązanie POROZUMIENIA uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania na wniosek
Zarządu POROZUMIENIA.
2. Uchwała o rozwiązaniu POROZUMIENIA określa sposób likwidacji, osobę
likwidatora i przeznaczenie majątku POROZUMIENIA.
3. Majątek rozwiązanego POROZUMIENIA zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia
zostanie przeznaczony na cele zgodne z celami POROZUMIENIA.

Postanowienia końcowe
§ 27
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczególności prawa o stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.
§ 28
Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
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