Statut
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

"INTEGRACJA" - SONI
w Kościerzynie

Kościerzyna 1998r

.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja" - SONI zwane dalej Stowarzyszeniem
jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.
§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku,
gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność
także

poza

granicami

kraju,

zgodnie

z

obowiązującym

porządkiem

prawnym.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Kościerzyna.
§3
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja" - SONI, zwanej dalej
Stowarzyszeniem, działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z porządkiem
prawnym i Konstytucją RP.
§4
Stowarzyszenie

może

być

członkiem

organizacji

społecznych,

krajowych

i międzynarodowych, których cele i zadania są takie same lub zbieżne do celów i zadań
Stowarzyszenia. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć lub współorganizować fundacje według
ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
§5
Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej swoich członków z wyjątkiem osób
zatrudnionych przez Stowarzyszenie w niezbędnej liczbie.
§6
Stowarzyszenie może używać znaków, odznak i pieczęci oraz nadruków wzorów
zatwierdzonych przez właściwe organy administracji państwowej.

2

Rozdział II
Cele i środki działania.

§7
Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz
poszkodowanych

w wypadkach komunikacyjnych dla wzajemnej pomocy w zakresie

szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej oraz wspieranie i popieranie inicjatyw
gospodarczych osób niepełnosprawnych.
§8
Cele swoje Stowarzyszenie realizuje z zachowaniem obowiązujących przepisów poprzez
miedzy innymi:
1. współdziałanie z organizacjami administracji państwowej i samorządowej, jednostkami
gospodarczymi, stowarzyszeniami, organizacjami politycznymi, itp. w zakresie szeroko
pojętej rehabilitacji kompleksowej inwalidów,
2. inicjowanie, opiniowanie i uczestniczenie w pracach legislacyjnych dotyczących życia
osób niepełnosprawnych, a także opiniowanie programów administracji państwowej
i różnych instytucji w zakresie niesienia pomocy inwalidom oraz systematycznego
rozwoju rehabilitacji kompleksowej,
3. prowadzenie akcji informacyjno - uświadamiającej zmierzającej do pełnej integracji osób
niepełnosprawnych i ich rodzin ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych, a także
kształtowanie właściwych wzajemnych postaw,
4. prowadzenie działalności gospodarczej i wydawniczej w różnych formach organizacyjno-prawnych,
5. zawieranie spółek z innymi podmiotami gospodarczymi zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi,
6. udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia i innym osobom niepełnosprawnym nie
zrzeszonym w stowarzyszeniu w tym osobom poszkodowanym w wypadkach
komunikacyjnych w sprawach dotyczących życia codziennego i rehabilitacji
kompleksowej poprzez m in. porady prawne i przekazywanie odpowiedniej informacji,
interwencje w tych organach administracji państwowej, samorządowej, organizacjach,
jednostkach gospodarczych, itp., które z charakteru swego działania powinny nieść
pomoc osobom niepełnosprawnym lub które takiej pomocy mogą udzielać,
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7. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług m in. w formie
placówek, zespołów akcji sezonowych itp.
8. organizowanie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych, wycieczek, imprez
artystycznych, sportowych, turystycznych, wieczornic, zabaw, giełd i aukcji oraz kwest dla członków Stowarzyszenia i innych osób w tym osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych w celach rehabilitacji kompleksowej i pozyskiwanie
funduszy na działalność charytatywną na rzecz osób niepełnosprawnych SONI.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki.

§9
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 10
Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba, która popiera cele Stowarzyszenia
oraz deklaruje czynne uczestnictwo w zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji
celów stowarzyszenia.
§ 11
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zdeklaruje określone
świadczenia finansowe i materialne na rzecz Stowarzyszenia lub też wyrazi chęć współpracy
zgodnej ze statutową działalnością Stowarzyszenia. Członkowie wspierający mogą brać udział
w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionych przedstawicieli.
§ 12
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rozwoju rehabilitacji
inwalidów lub realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.
§ 13
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie deklaracji pisemnych Zarząd Stowarzyszenia, który posiada także prawo skreślania z listy wspomnianych członków.
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§ 14
Członkom zwyczajnym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz
Stowarzyszenia określonych w § 27 oraz prawo zgłaszania wniosków i postulatów pod
adresem Stowarzyszenia.
§ 15
Członkom wspierającym przysługuje prawo zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem
Stowarzyszenia, a także w sprawach szeroko pojętej rehabilitacji kompleksowej inwalidów.

§ 16
Godność członka honorowego nadaje tylko Walny Zjazd Stowarzyszenia.

§ 17
Członkowie zwyczajni zobowiązani są:
1. brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,
2. przestrzegać postanowień statutu i uchwał Stowarzyszenia,
3. postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami i nie
naruszać solidarności organizacyjnej,
4. regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 18
Członkowie wspierający zobowiązani są okazywać pomoc w statutowej działalności
Stowarzyszenia.
§ 19
Przynależność do Stowarzyszenia ustaje wskutek:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłaszanego na piśmie,
b) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym Stowarzyszenie,
c) śmierci członka,
d) wykluczenie z Stowarzyszenia Uchwałą Zarządu w przypadku nieopłacenia składek
członkowskich przez okres powyżej jednego roku.
e) wykluczenia z Stowarzyszenia Uchwałą Walnego Zjazdu SONI w przypadku stwierdzenia
działalności na szkodę Stowarzyszenia.
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Rozdział IV
Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia
§ 20
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walny Zjazd
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§21
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

§ 22
W przypadku niemożności sprawowania funkcji we władzach Stowarzyszenia wyłania się
skład tych władz spośród osób, które w trakcie Zjazdu otrzymały w kolejności największą
ilość głosów.

Liczba dokooptowanych nie może przekraczać połowy składu członków

władz.
Walny Zjazd
§ 23
Walny Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walny Zjazd może być zwyczajny lub
nadzwyczajny.

§ 24
Walny Zjazd zwołuje Zarząd Stowarzyszenia zawiadamiając członków najpóźniej na 14 dni
przed jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać informacje odnośnie terminu,
miejsca i porządku Walnego Zjazdu.

§ 25
Nadzwyczajny Walny Zjazd może być zwołany przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej
inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/5 członków
Stowarzyszenia. Zjazd powinien być zwołany najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty
podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.
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§ 26
Do kompetencji Walnego Zjazdu należy w szczególności:
1. ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalenie zmian statutu,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
4. wybór władz Stowarzyszenia w trybie określonym w § 27,
5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
6. rozpatrywanie wniosków adresowanych do Walnego Zjazdu,
7. zatwierdzanie przyjętych przez Zarząd darowizn, zapisów, dotacji i subwencji, a także
innych dochodów,
8. zatwierdzanie programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia i wydawniczej,
9. nadawanie godności członka honorowego,
10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
11. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku.

§ 27
1. Uchwały Walnego Zjazdu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności połowy uprawnionych członków.
2. Uchwały Władz Stowarzyszenia wymienione w § 26 p. 2 i 11 zapadają większością 2/3
głosów przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Głosowanie jest jawne. Na wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania Przewodniczący
zarządza głosowanie tajne.

§ 28

W Walnym Zjeździe biorą udział:
1. z głosem decydującym - członkowie zwyczajni mający bierne i czynne prawo wyborcze,
2. z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi
§ 29
Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zjazdami.
§ 30
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. kierowanie całokształtem pracy Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
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4. uchwalanie planów działalności i preliminarzy budżetowych oraz planów działalności
gospodarczej i wydawniczej,
5. zwoływanie Zjazdów,
6. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu,
7. zatwierdzanie regulaminów pracy Zarządu
8. powoływanie doradczych zespołów problemowych i określanie zasad ich działania
9. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich
10. swoje uchwały Zarząd podejmuje na posiedzeniach Zarządu większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
§ 31
Zarząd składa się z trzech do pięciu członków. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę
potrzeb, ale nie rzadziej niż cztery razy w roku i muszą być protokołowane.
§ 32
Zarząd może powołać Sekretariat Zarządu Stowarzyszenia na zasadach obsady etatowej celem
prowadzenia bieżących prac administracyjno - biurowych Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd
określa również regulamin i zasady pracy Sekretariatu Zarządu Stowarzyszenia, a także liczbę
pracowników etatowych w tym Sekretariacie.
§ 33
Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, jednego zastępcę, sekretarza, skarbnika i członka.

§ 34
Do ważności pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są podpisy prezesa i
jednego z pozostałych członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 35
Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontroli Stowarzyszenia.
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§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności statutowej i finansowej władz Stowarzyszenia, kontrola jego
majątku oraz przedstawianie wniosków i poleceń pokontrolnych,
2. składanie sprawozdań na Walnym Zjeździe i występowanie z wnioskami o
udzielenie absolutorium dla Zarządu,
3. wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zjazdu,
4. swoje uchwały Komisja Rewizyjna podejmuje na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej
większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
§ 37
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków i wybiera ze swojego grona
przewodniczącego. Osoba pełniąca funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nie
może jej sprawować dłużej niż dwie kadencje pod rząd. Członkowie Komisji
Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
2. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze
stosunkiem pracy w Stowarzyszeniu.
b) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia z członkami Zarządu.
c) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
d) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych
kosztów, lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone przepisami
prawa.
§ 38
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
§ 39
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów
Stowarzyszenia.
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Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 40
Majątek Stowarzyszenia składa się:
1. wpisowe i składki członkowskie,
2. wpływy z działalności gospodarczej,
3. dotacje i subwencje krajowe i zagraniczne,
4. zapisy krajowe i zagraniczne,
5. inne wpływy.
§ 41
Stowarzyszenie ma prawo posiadać w dowolnych bankach w Polsce konto złotówkowe
i dewizowe dysponując nim według swego uznania z zachowaniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów państwowych.
§ 42
Celem zachowania przejrzystości działania Stowarzyszenia wprowadza się następujące
ograniczenia i zakazy:
1.

udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 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 innych członków, członków organów
lub pracowników oraz ich bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.

3.

zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
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§ 43
Do ważnych oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz udzielania
pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu
w tym prezesa.

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 44
1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów, przy
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zjazdu podjętej większością 2/3
głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§ 45
W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walny Zjazd powoła Komisję
Likwidacyjną, która zgodnie z uchwałami przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
§ 46
Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walny Zjazd może wskazać organizację lub
instytucję na którą przejdzie majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań.

Statut Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "INTEGRACJA" -SONI w Kościerzynie
został uchwalony przez osoby go zakładające na zebraniu założycielskim w dniu 29.04.1998
Przewodniczący Nadzwyczajnego

Sekretarz Nadzwyczajnego
Walnego Zjazdu

Walnego Zjazdu

………………………………

……………………………………..

15 października 2011 r.
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