Statut Koalicji Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością.

STATUT
Związku Stowarzyszeń
„Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością”
Rozdział I
Nazwa, teren działania i siedziba.
Art. 1
Związek Stowarzyszeń „Koalicja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością”, zwany dalej Koalicją, jest
związkiem stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z
niepełnosprawnością.
Art. 2
Terenem działania Koalicji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 3
Siedzibą Koalicji jest miasto stołeczne Warszawa.
Rozdział II
Cele i sposoby działania.
Art. 4
działania Koalicji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, w tym:
wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością, oraz przeciwdziałanie dyskryminacji;
zmiana postawy oraz świadomości społecznej osób z niepełnosprawnością;
stworzenie
warunków
sprzyjających
pełnemu,
aktywnemu
udziałowi
osób
z
niepełnosprawnością w życiu publicznym;
4) zwiększenie wiedzy społeczeństwa o problemach osób z niepełnosprawnością oraz prawach
im przysługujących;
5) rozwój edukacji opartej na zasadach integracji.

Celem
1)
2)
3)

Art. 5
Koalicja realizuje swoje cele poprzez:
1) integrowanie środowiska działającego na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym
stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocy i innych instytucji działających na rynku;
2) reprezentowanie polskiego środowiska osób z niepełnosprawnością przed:
a) krajową administracją publiczną, w tym organami i instytucjami administracji państwowej,
rządowej i samorządowej i innymi podmiotami działającymi na rynku polskim,
b) instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;
3) inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad projektami mającymi
wpływ na sytuację osób z niepełnosprawnością;
4) prowadzenie, współprowadzenie oraz wspieranie prowadzenia działalności edukacyjnej i
informacyjnej, w tym opracowywanie oraz udział w opracowywaniu jak również opiniowanie
programów edukacyjnych;
5) organizowanie, współorganizowanie oraz wpieranie organizacji sympozjów, konferencji,
szkoleń, konkursów, targów i wystaw;
6) wydawanie, współwydawanie oraz wspieranie wydawców pism, biuletynów, książek i innych
publikacji w tym ukazujących się wyłącznie w formie elektronicznej;
7) tworzenie i prowadzenie oraz udział w tworzeniu i prowadzeniu portali internetowych;
8) prowadzenie, współprowadzenie oraz wspieranie prowadzenia badań diagnostycznych, badań
rynku, badań opinii publicznej oraz rozpoznawania w inny sposób potrzeb osób
z niepełnosprawnością;
9) prowadzenie, współprowadzenia oraz wspieranie prowadzenia działalności rehabilitacyjnej;
10) współpracę z pracodawcami zatrudniającymi i planującymi zatrudnić osoby z
niepełnosprawnością oraz innymi przedsiębiorcami oraz instytucjami rynku pracy;
11) promowanie oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez oraz na rzecz osób z
niepełnosprawnością, w tym udzielanie pomocy organizacjom osób z niepełnosprawnością
oraz działającym na rzecz osób z niepełnosprawnością;
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z tym zastrzeżeniem, że podejmowane działania nie mogą mieć charakteru działalności gospodarczej
ani działalności dochodowej w żadnej innej formie.
Art. 6
1. Koalicja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania, na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to
przepisów prawa, a w szczególności zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ustępie 1 powyżej, oraz o wystąpieniu z tychże
organizacji, decyduje Zarząd.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
Art. 7
Członkowie Koalicji dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.
Art. 8
1. Członkiem zwyczajnym Koalicji może być stowarzyszenie oraz inna osoba prawna:
1) nie mająca celów zarobkowych;
2) działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością;
3) która od co najmniej 2 lat działa na rzecz realizacji celów Koalicji.
2. Członkiem wspierającym Koalicji może być osoba prawna, która udziela Koalicji pomocy
finansowej, rzeczowej lub intelektualnej.
3. Członkiem honorowym Koalicji może być osoba prawna, która wniosła wybitny wkład w realizację
celów Koalicji lub innych działań podejmowanych na rzecz i dla dobra osób z niepełnosprawnością.
Art. 9
1. Członków zwyczajnych Koalicji przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej na pisemny
wniosek osoby zainteresowanej (Kandydata). Wniosek musi być podpisany przez osoby
uprawnione do reprezentowania Kandydata. Do wniosku każdorazowo muszą zostać dołączone
następujące dokumenty:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS);
2) statut lub inny, równoważny akt określający:
a) organizację wewnętrzną i kompetencje organów Kandydata,
b) zakres działania;
3) pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Koalicji;
4) jeżeli wniosek podpisywany jest przez osoby inne niż członkowie zarządu Kandydata wymieni
w KRS, również pełnomocnictwo do podpisania wniosku podpisane przez członków zarządu
Kandydata wymienionych w KRS;
5) jeżeli uprawnienie zarządu Kandydata do złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków
Koalicji nie wynika wprost ze statutu Kandydata lub innego równoważnego aktu, również
uchwałę uprawnionego organu Kandydata potwierdzającą chęć przystąpienia do Koalicji.
2. Tytuł członka wspierającego Koalicji nadaje Zarząd w drodze uchwały podejmowanej:
1) z inicjatywy własnej za pisemną zgodą osoby zainteresowanej;
2) na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
3. Tytuł członka honorowego Koalicji nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały
podejmowanej na wniosek Zarządu za zgodą osoby zainteresowanej.
4. Wniosek w sprawie:
1) przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Koalicji;
2) nadania tytułu członka wspierającego Koalicji;
Zarząd zobowiązany jest rozpatrzyć na najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w terminie
3 miesięcy od dnia dostarczenia wniosku do siedziby Koalicji. O podjętej decyzji Zarząd
niezwłocznie, w formie pisemnej, zawiadamia osobę składającą wniosek.
5. Osobom, których wniosek w sprawie:
1) przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Koalicji;
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2) nadania tytułu członka wspierającego Koalicji;
został rozpatrzony odmownie, lub też nie został rozpatrzony w wymaganym terminie przysługuje
prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
6. Złożone odwołanie nie wpływa na ważności decyzji podjętej przez Zarząd.
7. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie poprzez głosowanie nad uchwałą w sprawie:
1) przyjęcia osoby składającej wniosek w poczet członków zwyczajnych Koalicji;
2) nadania osobie wnioskującej tytułu członka wspierającego Koalicji.
Art. 10
1. Członek zwyczajny Koalicji ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego;
2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Koalicji z głosem stanowiącym;
3) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Koalicji;
4) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koalicji.
2. Członek wspierający Koalicji, ma prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Koalicji z głosem doradczym;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Koalicji;
3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koalicji.
3. Członek honorowy Koalicji, ma prawo do:
1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków Koalicji z głosem doradczym;
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Koalicji;
3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koalicji.
4. Prawa członka w imieniu osoby prawnej wykonuje pełnomocnik.
Art. 11
1. Członek zwyczajny Koalicji zobowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Koalicji;
2) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Koalicji;
3) regularnego opłacania składek członkowskich;
4) dbania o dobre imię Koalicji.
2. Członek wspierający Koalicji zobowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Koalicji;
2) wspierania działalności Koalicji;
3) dbania o dobre imię Koalicji.
3. Członek honorowy Koalicji zobowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Koalicji;
2) dbania o dobre imię Koalicji.
Art. 12
1. Każdy członek Koalicji, w każdym momencie, może odpowiednio:
1) złożyć rezygnację z członkostwa (członek zwyczajny);
2) zrzec się tytułu (członkowie wspierający oraz członkowie honorowi).
2. Rezygnacja oraz zrzeczenie są skuteczne z chwilą zgłoszenia na piśmie Zarządowi.
Art. 13
1. Członek zwyczajny może zostać skreślony z listy członków zwyczajnych Koalicji uchwałą Zarządu
podjętą z powodu:
1) postawienia członka zwyczajnego w stan likwidacji lub upadłości oraz w przypadku utraty
osobowości prawnej;
2) zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres ponad jednego roku;
3) nieprzestrzegania przez członka zwyczajnego postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
władz Koalicji;
4) działania przez członka zwyczajnego na szkodę Koalicji.
2. Tytuł członka wspierającego może zostać odebrany decyzją Zarządu podjętą z powodu:
1) postawienia członka wspierającego w stan likwidacji lub upadłości;
2) zaprzestania przez członka wpierającego wspierania Koalicji;
3) nieprzestrzegania przez członka wspierającego postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
władz Koalicji;
4) działania przez członka wspierającego na szkodę Koalicji.
3. Tytuł członka honorowego może zostać odebrany decyzją Zarządu podjętą z powodu:
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1) postawienia członka wspierającego w stan likwidacji lub upadłości;
2) nieprzestrzegania przez członka honorowego postanowień Statutu, regulaminów i uchwał
władz Koalicji;
3) działania przez członka honorowego na szkodę Koalicji.
4. W przypadkach określonych w ust. 1 – 3 Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić
członka o skreśleniu z listy członków / odebraniu tytułu, podając przyczynę skreślenia oraz
wskazując prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty doręczenia zawiadomienia.
5. Odwołanie złożone przez osobę wykreśloną z listy członków zwyczajnych Koalicji lub pozbawioną
tytułu członka wspierającego lub honorowego Koalicji:
1) jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków;
2) wstrzymuje ważność decyzji Zarządu do chwili jej rozpatrzenia przez Walne Zebranie
Członków.
6. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie poprzez głosowanie nad uchwałą w sprawie
odrzucenia decyzji Zarządu.
Rozdział IV
Władze Koalicji.
Art. 14
Władzami Koalicji są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Art. 15
1. Wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, lub, jeżeli
chociażby jeden członek zwyczajny Koalicji zgłosi protest, w głosowaniu tajnym.
2. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej:
1) rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyników wyborów;
2) trwa 4 lata, nie dłużej i zarazem nie krócej jednak niż do dokonania przez Walne Zebranie
Członków wyboru członków danego organu na kolejną kadencję.
3. W przypadku ustąpienia, skreślenia z listy członków lub śmierci członka wybieralnych władz Koalicji
w trakcie kadencji, skład osobowy może być, każdorazowo uzupełniany uchwałą władzy Koalicji, w
której nastąpił vacat, do 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
4. Funkcji we władzach Koalicji wymienionych w Art. 14 punkty 2) i 3) nie można łączyć.
5. Członkiem władz wybieralnych Koalicji nie może być osoba, której Walne Zebranie Członków
odmówiło udzielenia absolutorium.
Art. 16
1. Decyzje władz Koalicji podejmowane są w drodze uchwał.
2. Uchwały władz Koalicji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania, jeżeli postanowienia Statutu lub przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Walne Zebranie Członków
Art. 17
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Koalicji.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć:
1) z głosem stanowiącym - przedstawiciele członków zwyczajnych, przy czym każdemu członkowi
zwyczajnemu przysługuje jeden głos, niezależnie od ilości osób go reprezentujących;
2) z głosem doradczym:
a) przedstawiciele członków wspierających,
b) przedstawiciele członków honorowych,
c) członkowie Zarządu,
d) członkowie Komisji Rewizyjnej,
e) goście zaproszeni przez Zarząd.
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3. Przed rozpoczęciem obrad przedstawiciele członków zwyczajnych zobowiązani są dostarczyć
Zarządowi swoje pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo nie jest wymagane w przypadku gdy członka
reprezentuje osoba lub osoby uprawnione do jego reprezentowania zgodnie z wpisem w KRS, w
takim wypadku winny one okazać Przewodniczącemu obrad aktualny odpis z KRS.
Art. 18
1. Walne Zebranie Członków może obradować jako:
1) Zwyczajne Walne Zebranie Członków;
2) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz na 4 lata w terminie nie późniejszym niż
jeden miesiąc przed upływem kadencji Zarządu. W przypadku nie zwołania Zwyczajnego Walnego
Zebrania Członków w powyższym terminie przez Zarząd, zebranie zobowiązana jest zwołać
Komisja Rewizyjna.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, lub na pisemny
wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej, lub
2) co najmniej 1/4 członków zwyczajnych Koalicji,
w terminie nie późniejszym niż 60 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku nie
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w powyższym terminie przez Zarząd,
zebranie zobowiązana jest zwołać Komisja Rewizyjna.
4. Wniosek, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, winien zawierać proponowane punkty
porządku obrad. Wskazane punkty Zarząd zobowiązany jest uwzględnić w porządku obrad,
uprawniony jest jednak do jego rozszerzenia.
5. Walne Zebranie Członków zwołuje się za pomocą listów poleconych wysłanych członkom
zwyczajnym Koalicji co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem Walnego Zebrania
Członków, informując co najmniej o: miejscu, terminie i porządku obrad.
6. Jeżeli w Walnym Zgromadzeniu Członków zwołanym zgodnie z postanowieniem ustępu
poprzedzającego nie uczestniczy wymagana liczba członków zwyczajnych Koalicji, wówczas
posiedzenie zwołuje się w drugim terminie, nie krótszym niż 14 i nie dłuższym niż 30 dni
kalendarzowych od terminu pierwszego Walnego Zebrania Członków. Postanowienie ustępu 5.
stosuje się odpowiednio.
7. W drugim terminie posiedzenia uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością
głosów oddanych przez członków zwyczajnych Koalicji obecnych na zebraniu.
8. Walne Zebranie Członków uprawnione jest do podejmowania uchwał wyłącznie w zakresie
wskazanym w porządku obrad przesłanym zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu.
9. Do momentu wybrania przewodniczącego obrad jego funkcje pełni Prezes Zarządu lub, w
przypadku jego nieobecności, inny członek Zarządu.
10. Z przebiegu obrad Zarząd sporządza protokół zawierający co najmniej informacje o uchwałach
poddawanych pod głosowanie wraz z wynikami głosowań.
Art. 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) podejmowanie decyzji w sprawie zmiany Statutu Koalicji;
2) przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków;
3) przyjmowanie głównych kierunków działania Koalicji;
4) dokonywanie wyboru oraz odwoływanie wybieralnych władz Koalicji, z zastrzeżeniem
postanowienia Art. 15. ust. 1. Statutu;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, w tym sprawozdania z pełnej 4 - letniej
kadencji oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej, w tym sprawozdania z pełnej 4 letniej kadencji oraz udzielanie absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej;
7) ustalanie wysokości składek członkowskich;
8) ustalanie wysokości zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd, oraz wartości środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych jakie może nabyć i zbyć Zarząd:
a) samodzielnie,
b) za zgodą Komisji Rewizyjnej;
9) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie:
a) odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych,
b) odmowy nadania tytułu członka wspierającego,
c) skreślenia z listy członków zwyczajnych,
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d) odebrania tytułu członka wspierającego lub honorowego;
10) nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu;
11) podjecie uchwały o rozwiązaniu Koalicji i przeznaczeniu jej majątku;
12) podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną
lub członków Koalicji;
oraz podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz Koalicji.
Zarząd
Art. 20
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Koalicji i reprezentuje ją na zewnątrz, przy czym
zobowiązany jest działać zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków
Koalicji,. Za swoje działania ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Koalicji.
2. Zarząd składa się z od 3 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków spośród
przedstawicieli członków zwyczajnych.
3. Zarząd wybiera ze swego grona:
1) Prezesa Zarządu;
2) 1 lub 2 wiceprezesów,
3) skarbnika ,
oraz jeżeli Zarząd składa się z ponad 3 członków, również sekretarza.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.
5. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z członków Zarządu.
Art. 21
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjęcie regulaminu obrad Zarządu;
2) przyjmowanie planów działania i budżetu Koalicji, zgodnych z głównymi kierunkami działania
Koalicji wyznaczonymi przez Walne Zebranie Członków (jeżeli takowe zostały przyjęte);
3) powoływanie komisji i zespołów problemowych;
4) reprezentowanie Koalicji w tym zaciąganie w imieniu Koalicji zobowiązań do wysokości
określonej zgodnie z postanowieniem Art. 19 punkt 8);
5) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa:
a) przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych,
b) nadawanie i odbieranie tytułu członka wspierającego,
c) występowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie tytułu członka honorowego, oraz
odbieranie tego tytułu;
2. Do obowiązków Zarządu należy:
1) bieżące prowadzenie spraw Koalicji;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Koalicji z zastrzeżeniem postanowień Art. 19 punkt 8);
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
5) składanie sprawozdań z działalności:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Walnemu Zebraniu Członków;
6) odpowiadanie na wszelkie zapytania Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków oraz
składanie odpowiedzi i wyjaśnień, w tym w formie pisemnej.
3. Do reprezentowania Koalicji wymagane jest współdziałanie 2 osób w tym prezesa lub wiceprezesa
oraz jednego z członków Zarządu.
Komisja Rewizyjna
Art. 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Koalicji, przy czym zobowiązana jest działać
zgodnie ze Statutem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków Koalicji,. Za swoje działania
ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Koalicji.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków
spośród przedstawicieli członków zwyczajnych.
3. Komisja wybiera ze swego grona:
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1) przewodniczącego,
2) wiece przewodniczącego
3) sekretarza.
4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na rok.
5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy z jej członków.
Art. 23
1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Koalicji;
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
3) zadawanie pytań oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu w tym składania wyjaśnień na piśmie;
4) zwracanie się do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków, w tym w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego
statutowych obowiązków.
2. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
1) coroczne rozpatrywanie sprawozdań z działalności Koalicji przedkładanych przez Zarząd;
2) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku pełnej kontroli prawidłowości działalności Koalicji w
tym jej zgodności przepisami prawa, Statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków;
3) przedstawianie Zarządowi uwag wynikających z przeprowadzonych kontroli;
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku niezwołania go przez Zarząd w terminie
ustalonym Statutem;
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
6) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia)
absolutorium członkom Zarządu.
Art. 24
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu. Każdy członek Komisji Rewizyjnej składa w tej sprawie
oświadczenie.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej. Każdy członek Komisji rewizyjnej składa w tej sprawie
oświadczenie.
Rozdział V
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza.
Art. 25
Majątek Koalicji stanowią prawa majątkowe nabyte przez Koalicję w toku działalności.
Art. 26
1. Koalicja nie prowadzi działalności gospodarczej.
2. Źródłami majątku Koalicji są:
1) składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy i spadki;
3) dotacje i subwencje;
4) zbiórki publiczne;
5) dochody z majątku Koalicji.
3. Dochód Koalicji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
pomiędzy członków.
4. Koalicja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
5. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane na
rachunkach bankowych Koalicji.
Art. 27
Koalicja nie może:
1) udzielać pożyczek oraz zabezpieczać majątkiem Koalicji zobowiązania w stosunku do jej
członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w
związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
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pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są zobowiązani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi;
2) przekazywać swojego majątku na rzecz 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) wykorzystywać swojego 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 ze statutowego celu Koalicji;
4) dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
Art. 28
Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Koalicji oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie 2 osób w tym prezesa lub wiceprezesa oraz jednego z
członków Zarządu.
Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązywanie Koalicji.
Art. 29
Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany Statutu wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów
przy obecności przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę członków zwyczajnych Koalicji.
Art. 30
1. Podjecie uchwały w sprawie rozwiązania Koalicji wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów
przy obecności przedstawicieli reprezentujących co najmniej połowę członków zwyczajnych
Koalicji.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Koalicji Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Koalicji.
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