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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: MAZURSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
2. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Działa na podstawie przepisów
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz.
855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu, wewnętrznych regulaminów i posiada
osobowość prawną.
3. {wykreślony}
4. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu: MSNRON.
5. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kętrzyn.
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Patronem Stowarzyszenia jest Święty Andrzej Apostoł.
4. Dla realizacji swoich celów, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym
zakresie.
5. Stowarzyszenie może współdziałać z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o
podobnych założeniach programowych, zachowując samodzielność organizacyjną
określoną w statucie.
6. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być
zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych.
8. Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.
9. Stowarzyszenie może używać odznak oraz pieczęci okrągłych i podłużnych, z nazwą,
adresem, oraz numerami REGON, NIP, KRS.
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ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA
§3
1. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich, zrzeszającą osoby
zainteresowane działalnością społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Stowarzyszenie ma na celu:
1) zrzeszenie osób zainteresowanych społeczną działalnością na rzecz osób
niepełnosprawnych,
2) poprawę warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych

w

życiu

społecznym,

gospodarczym,

kulturalnym,

turystycznym i sportowym,
3) wyzwalanie

inicjatywy

osób

niepełnosprawnych

w

kierunku

jak

najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia, rozumianych jako proces
osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by
zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem,
4) likwidację barier psychologiczno – społecznych poprzez uświadomienie
pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych i
kształtowania partnerskich relacji między tymi grupami,
5) tworzenie warunków włączania osób niepełnosprawnych, jako indywidualnych
osób i jako grup w tok codziennego życia, korzystanie przez nich z
ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego z
zapewnieniem im w razie potrzeby odpowiedniego wsparcia,
6) prowadzenie rehabilitacji, ergoterapii i innych form usprawniania osób
niepełnosprawnych w ramach działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w
Kętrzynie, zakresie terapii oświaty, wychowania, kultury fizycznej i sportu oraz
rekreacji.
7) prowadzenie wykładów, kursów, szkoleń, sympozjów oraz organizowanie
koncertów muzycznych, w tym również o charakterze charytatywnym i
dobroczynnym.
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§4
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) współdziałanie z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej,
placówkami

służby

zdrowia,

Kościołem

Katolickim

i

innymi

związkami

wyznaniowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi, a także placówkami i
osobami fizycznymi pracującymi na rzecz i dla dobra osób niepełnosprawnych,
2) współdziałanie z władzami powiatowymi, gminnymi i miejskimi,
3) organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich
problemów życiowych poprzez informacje, pomoc prawną, socjalno – bytowa oraz
współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej,
4) organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym mającej na celu przeciwdziałanie
uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności,
5) inicjowania i uczestniczenia w pracach dotyczących życia, warunków bytu oraz
specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych, zwłaszcza w zakresie:
a) ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych i innych
ograniczających kontakt osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

i

utrudniających im rehabilitacje oraz występowanie do kompetentnych władz z
wnioskiem o ich usunięcie,
b) opracowania adekwatnych rozwiązań sprawy dostępu osób niepełnosprawnych
do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi i
kwalifikacjami,
6) budzenie oraz pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na
rzecz osób niepełnosprawnych,
7) udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób
niepełnosprawnych,
8) ułatwianie osobom niepełnosprawnym podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działalności społeczno – użytecznej,
9) prowadzenia innej działalności korzystnej dla realizacji celów Stowarzyszenia,
10) powoływanie Zespołów złożonych z członków Stowarzyszenia i działających na jego
rzecz.
§ 4a
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie
dziennej opieki nad dorosłymi osobami niepełnosprawnymi.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§5
1. Członkowie Stowarzyszenia posiadają status:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
2. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje
jeden głos podczas wszelkiego typu głosowań.
3. Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie od decyzji organów
Stowarzyszenia bezpośrednio jego dotyczących w terminie 14 dni od otrzymania
wiadomości, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest
zobowiązany umieścić rozpatrzenie odwołania w porządku obrad.
4. Odwołania od decyzji i uchwał organów Stowarzyszenia rozpatruje najbliższe Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia. Odwołanie powoduje zawieszenie uchwały
zarządu, do czasu zajęcia stanowiska przez organ odwoławczy.
§6
Członkowie Stowarzyszenia mogą być:
1) członkami zwyczajnymi:
a) status członka zwyczajnego Stowarzyszenia uzyskuje pełnoletnia osoba fizyczna
mająca zdolność do czynności prawnych, oraz osoba nieposiadająca
obywatelstwa polskiego mieszkająca w Polsce, która utożsamia się z celami
Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować,
b) status członka zwyczajnego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
stosownej uchwały osobie, która złożyła własnoręcznie podpisaną deklarację
oraz uiściła wpisowe w wysokości 50% składki rocznej.
c) status członka zwyczajnego zobowiązuje do:
-

czynnego współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia,

-

brania czynnego udziału w inicjatywach, działalności i pracy
Stowarzyszenia,

-

realizowania

postanowień

Walnego

Zebrania

Członków

Stowarzyszenia oraz Zarządu,
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-

regularnego uczestniczenia w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach
Stowarzyszenia,

-

aktywnego uczestniczenia w ramach zespołów powoływanych przez
Stowarzyszenie,

-

dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

-

regularnego płacenia składek członkowskich.

d) status członka zwyczajnego uprawnia do:
-

uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia,

-

czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia,

-

występowania z wnioskami do odpowiednich organów Stowarzyszenia,

-

otrzymywania informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,

-

uczestniczenia w inicjatywach Stowarzyszenia, w szczególności w
działaniach artystycznych i informacyjnych organizowanych przez
Stowarzyszenie,

-

prowadzenia,

w

ramach

powoływanych

zespołów,

aktywnej

działalności wspierającej Stowarzyszenie,
-

korzystania z pomieszczeń, sprzętu i wydawnictw gromadzonych przez
Stowarzyszenie w celach zgodnych z działalnością statutową,

-

korzystania z wszelkiej pomocy proponowanej przez Stowarzyszenie,

2) członkami wspierającymi:
a) członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna, która
utożsamia się z celami Stowarzyszenia zawartymi w Statucie i jest gotowa je
realizować z jednoczesną deklaracją co do świadczeń finansowych i/lub
materialnych na rzecz Stowarzyszenia,
b) członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie
stosownej uchwały po złożeniu przez kandydata pisemnej deklaracji, o przyjęcie
w poczet członków Stowarzyszenia,
c) członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście
lub przez umocowanego pełnomocnika,
d) status członka wspierającego zobowiązuje do:
-

czynnego współdziałania w realizacji programu Stowarzyszenia,

-

realizowania uchwał Walnego Zebrania Członków, oraz Zarządu,

-

uczestniczenia

w

zebraniach,

posiedzeniach

i

spotkaniach

Stowarzyszenia,
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-

dbania o dobre imię Stowarzyszenia,

-

regularnego płacenia składek członkowskich,

e) status członka wspierającego uprawnia do:
-

brania czynnego udziału w inicjatywach, działalności i pracy
Stowarzyszenia,

-

uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem
doradczym,

-

występowania z wnioskami do odpowiednich organów Stowarzyszenia,

-

otrzymywania informacji o inicjatywach i działalności Stowarzyszenia,

-

uczestniczenia w inicjatywach Stowarzyszenia,

-

otrzymywania pisemnych informacji z wykorzystania świadczeń
finansowych materialnych, które przekazał na rzecz Stowarzyszenia.

3) członkami honorowymi:
a) status członka honorowego Stowarzyszenia może uzyskać osoba fizyczna mająca
zdolność do czynności prawnych, która utożsamia się z celami Stowarzyszenia
zawartymi w Statucie i jest gotowa je realizować,
b) status członka honorowego może otrzymać osoba określona w pkt. a zasłużona dla
rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej osób niepełnosprawnych lub
realizacji zadań statutowych,
c) status członka honorowego nadawany jest uchwałą Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
d) członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich,
e) status członka honorowego zobowiązuje do:
-

czynnego współdziałania w realizacji celów Stowarzyszenia,

-

brania

czynnego

udziału

w

inicjatywach,

działalności

i

pracy

Stowarzyszenia,
-

realizowania uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, oraz
Zarządu,

-

uczestniczenia w zebraniach, posiedzeniach i spotkaniach Stowarzyszenia,

-

aktywnego uczestniczenia w ramach Zespołów powoływanych przez
Stowarzyszenie.

-

dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
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§7
1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia,
2) wykluczenie z grona członków przez Zarząd następuje w sytuacjach rażącego
naruszenia zasad statutowych,
3) zarząd może skreślić członka z listy członków Stowarzyszenia także w przypadku,
gdy zalega on ze składkami członkowskimi za ostatni rok, skreślenie może nastąpić
po uprzednim dwukrotnym pisemnym wezwaniu zainteresowanego do wpłacenia
zaległych składek w określonym terminie.
4) śmierć członka Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA
I. PRZEPISY OGÓLNE

§8
1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba,
że Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
przewodniczącego zebrania.
2. Uchwały są ważnie podjęte, jeżeli w zebraniu uczestniczyło minimum 50% + 1
uprawnionych, chyba, że Statut stanowi inaczej, a wszyscy uprawnieni zostali

o

zebraniu prawidłowo powiadomieni.
3. Kworum nie obowiązuje na zebraniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
zwołanym w drugim terminie, którego zwołanie następuje pół godziny terminie
pierwotnym. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w
drugim terminie zachowują ważność.
4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba, że właściwe organy
Stowarzyszenia postanowią inaczej.
5. W kwestiach personalnych uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
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§9
1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają minimum 2 osoby: Przewodniczący
Zarządu wraz z innym członkiem Zarządu.
2. Zobowiązania majątkowe w imieniu Stowarzyszenia zaciągają łącznie Przewodniczący
Zarządu i Skarbnik lub upoważniony przez Przewodniczącego – Wiceprzewodniczący
Zarządu i Skarbnik.
3. W

przypadku

długotrwałej

Wiceprzewodniczących

nieobecności

Zarządu i

w

Skarbnik.

jego
Łącznie

imieniu
podpisują

działa

dwóch

oświadczenia

i zobowiązania w imieniu Stowarzyszenia.
§ 10
1. Szczegółowy

regulamin,

określający

sposób

zwoływania

zebrań

członków

Stowarzyszenia, przebieg zebrań i posiedzeń, ustalania porządku i prowadzenia obrad,
sposobu głosowania i zgłaszania wniosków oraz szczegółów trybu przeprowadzania
wyborów, a także inne zagadnienia wskazane w Statucie, uchwala na wniosek Zarządu
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Funkcjonowanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, regulują regulaminy przyjęte uchwałą przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.

II. ORGANY STOWARZYSZENIA
§ 11
1.

Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
2) Zarząd Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna,

2.

Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 4 lata i dla wszystkich członków
Komisji Rewizyjnej i Zarządu Stowarzyszenia jest wspólna.

3.

Członkowie organów Stowarzyszenia mogą być ponownie wybierani do pełnienia
sprawowanych dotąd funkcji.
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4.

Wybór do organów Stowarzyszenia odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia w tajnym głosowaniu spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

5.

Powoływanie i odwoływanie przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
organów Stowarzyszenia, nie wyłącza stosowania zasad uzupełniania składu organów
Stowarzyszenia określonych w § 14 pkt. 22 i § 15 pkt. 11.

III. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 12
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne,
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku do dnia
30 kwietnia.
4. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie do 1 miesiąca od
daty podjęcia uchwały o zwołaniu walnego zebrania.
5. Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie także na
wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
6.

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien być złożony na piśmie
z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad oraz z jego porządkiem.

7.

Zarząd Stowarzyszenia jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.6.
Walne Zebranie powinno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku.

8.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało
zwołane.

9.

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia swych członków, co najmniej 14 dni przed terminem
zebrania w formie pisemnej z podaniem proponowanego porządku obrad.

10. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział:
1)

z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia,

2)

z głosem doradczym, członkowie wspierający i członkowie honorowi.
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11. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1)

określenie nazwy, siedziby i adresu Stowarzyszenia,

2)

powoływanie

(wybór)

i

odwoływanie

Zarządu

Stowarzyszenia

i

jego

poszczególnych członków w każdym czasie, określanie liczby członków zarządu
Stowarzyszenia,
3)

powoływanie (wybór) i odwoływanie Komisji Rewizyjnej i jej poszczególnych
członków w każdym czasie, określanie liczby członków komisji,

4)

na uzasadniony wniosek zwalnianie poszczególnych członków Stowarzyszenia w
całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia;

5)

ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

6)

zatwierdzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

7)

podejmowanie uchwał w sprawach uwzględnionych w porządku obrad przez
Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,

8)

uchwalanie zmian statutu,

9)

podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

10) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i
międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o celach zgodnych z kierunkami
działania Stowarzyszenia, zachowując jednak samodzielność finansową i
organizacyjną określoną w statucie.
11) nadawanie statusu członka honorowego,
12) ustalanie wysokości składek członkowskich,
13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
14) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia
15) odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia działania
niezgodnego ze Statutem lub na szkodę Stowarzyszenia,
16) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na ich szczególne znaczenie
wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków.
17) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia wniesionych przez
członków Stowarzyszenia,
12. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wiążą wszystkich członków
Stowarzyszenia.
13. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia są protokółowane. Protokół z
Walnego Zebrania powinien zawierać:
1) datę Walnego Zebrania
2) obecności osób obecnych,
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3) porządek posiedzenia,
4) istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,
5) stwierdzenie podjęcia przez Walne Zebranie stosownych decyzji i uchwał, ich treść
oraz wyniki glosowania z podaniem liczby głosów,

IV. NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
STOWARZYSZENIA
§ 13
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej podpisany, przez co najmniej 2 członków
Komisji,
3) na wniosek 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwołuje w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia swych członków, co najmniej 7 dni przed terminem
zebrania w formie pisemnej z podaniem proponowanego porządku obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
5. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział członkowie
zwyczajni, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
6. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia winno uczestniczyć co
najmniej 50%+1 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim
terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia, może ono
skutecznie obradować przy obecności 1/3 uprawnionych do głosowania.
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V. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§ 14
1.

Zarząd jest organem wykonawczym i kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia w czasie
trwania kadencji.

2.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków tj. Przewodniczącego, dwóch
Wiceprzewodniczących, Skarbnika i Sekretarza wybieranych przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia. Nie wyłącza to stosowania zapisu z pkt. 22 niniejszego
paragrafu.

3.

W skład Zarządu Stowarzyszenia mogą być wybrane osoby, które nie były skazane
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4.

Zarząd wybierany jest, z nieograniczonej liczby kandydatów, na Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów. Wybrani członkowie wybierają
spośród swego grona Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących, Sekretarza i
Skarbnika. Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia powinno nastąpić przed
zakończeniem obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia dokonującego wyboru.

5.

Nie uzyskanie absolutorium przez członka lub członków Zarządu skutkuje ponownymi
wyborami na zwolnione funkcje, na tym samym posiedzeniu, z pominięciem terminów
dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.

6.

Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

7.

W przypadku małżeństw – członków Stowarzyszenia – w skład Zarządu może być
powołany tylko jeden ze współmałżonków.

8.

Posiedzenia Zarządu odbywają się:
1) w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
2) na uzasadniony wniosek członka Zarządu, posiedzenie powinno odbyć się nie
później niż 14 dni od daty złożenia wniosku Przewodniczącemu Zarządu.
Przewodniczący zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia, co
najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. W zaistniałej sytuacji
Przewodniczący Zarządu może wybrać dowolny, wspólny dla wszystkich
członków Zarządu sposób powiadomienia. W zawiadomieniu Przewodniczący
Zarządu podaje porządek obrad,
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3) zebranie zarządu zwołuje Przewodniczący, który kieruje pracami Zarządu i
reprezentuje Zarząd.
9.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej lub jej członkowie a także osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zarządu
lub członka Zarządu wnoszącego o zwołanie posiedzenia.

10. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podpisuje je Sekretarz i Przewodniczący Zarządu
lub osoba go zastępująca.
11. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
1) numer kolejny i datę posiedzenia,
2) listę obecności osób obecnych na posiedzeniu,
3) porządek posiedzenia,
4) istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,
5) stwierdzenie podjęcia przez Zarząd stosownych decyzji i uchwał, ich treść oraz
wyniki głosowania,
6) zdania odrębne.
12. Zatwierdzone protokoły dołączone są do Księgi Uchwał Zarządu.
13. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał lub postanowień.
14. Zarząd może podejmować uchwały wyłącznie w obecności Przewodniczącego lub
upoważnionego wcześniej członka zarządu.
15. Decyzje i uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej 3 członków Zarządu uprawnionych do głosowania, w razie równej liczby
głosów przy powtórnym głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.
16. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia, z wyjątkiem
zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia a
w szczególności:
1)

czuwanie nad przestrzeganiem postanowień Statutu przez wszystkich członków
Stowarzyszenia,

2)

reprezentowanie na zewnątrz i działanie w imieniu Stowarzyszenia,

3)

kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

4)

przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

5)

skreślanie członków Stowarzyszenia,

6)

zwoływanie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, przedstawianie
projektu porządku obrad, zgłaszanie wniosków i projektów uchwał Walnemu
Zebraniu Członków Stowarzyszenia,
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7)

przygotowywanie ogólnego programu działań Stowarzyszenia,

8)

opracowywanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

9)

rejestrowanie, nadzorowanie działalności, a w przypadkach szczególnych
przeprowadzenie

likwidacji

i

wyrejestrowanie

Oddziałów

Stowarzyszenia

(terenowych organów Stowarzyszenia),
10) {wykreślony}
11) uchylanie lub zawieszanie uchwał Oddziałów Stowarzyszenia, jeżeli są sprzeczne
z uchwałami nadrzędnych organów, statutem lub przepisami prawa,
12) wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla
pracowników zatrudnianych we wszystkich strukturach Stowarzyszenia w
porozumieniu i za zgodą kierownika określonej struktury,
13) uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych Stowarzyszenia oraz
zatwierdzanie planów działalności i preliminarzy dla terenowych organów
Stowarzyszenia,
14) przedkładanie sprawozdań ze swej działalności finansowej i merytorycznej podczas
obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
15) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
16) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, a w szczególności określanie
zasad wydatkowania funduszy Stowarzyszenia,
17) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w tym o dotacje, subwencje, darowizny i dofinansowania działalności
Stowarzyszenia,
18) przygotowywanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
19) podejmowanie innych działań niezbędnych do właściwego funkcjonowania i
rozwoju Stowarzyszenia.
17. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone w Statucie dla innych
organów Stowarzyszenia w tym udzielanie pełnomocnictw.
18. Stowarzyszenie, poprzez decyzję Zarządu może zatrudnić osoby fizyczne do prowadzenia
prac na rzecz Stowarzyszenia.
19. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności w tym sprawozdanie finansowe Walnemu
Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
20. Za naruszenie postanowień Statutu, Zarząd Stowarzyszenia, uchwałą własną, wobec
członków zwyczajnych Stowarzyszenia może orzec następujące kary:
 upomnienie,
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 nagana,
 zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia,
 wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia.

21. Od uchwały Zarządu w sprawie kar nałożonych na członka Stowarzyszenia, może on
odwołać się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 14 dni od daty
powiadomienia o podjęciu stosownej uchwały. Złożenie odwołania w trybie i terminie
określonym Statutem wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia przez organ
odwoławczy.
22. Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku:
1) otrzymania pisemnej rezygnacji od członka Zarządu,
2) śmierci członka Zarządu,
3) bądź innych okoliczności,
uniemożliwiających dalsze pełnienie funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia, na miejsce
ustępującego członka, za jednogłośną zgodą Zarządu może powołać kolejnego członka
Zarządu. Dokooptowanych może być nie więcej niż 2 członków Zarządu Stowarzyszenia
w ciągu kadencji bez zwoływania Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Uzupełnienia składu Zarządu dokonuje się w formie uchwały.

VI. KOMISJA REWIZYJNA
§ 15
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej,
gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia w jednym głosowaniu względną większością głosów. Wybrani
członkowie Komisji wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej, pozostali posiadają status Członka Komisji Rewizyjnej. Ukonstytuowanie się
Komisji

następuje

przed

zakończeniem

obrad

Walnego

Zebrania

Członków

Stowarzyszenia dokonującego wyboru. Nie wyłącza to stosowania zapisu z pkt. 11
niniejszego paragrafu.
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4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie
Stowarzyszenia.
5. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
6. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu
Stowarzyszenia w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej oraz być podwładnym w stosunku zależności służbowej
lub pracowniczej.
7. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący Komisji.
8. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są zwoływane przez jej Przewodniczącego w miarę
potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
9. Przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek może brać udział w
posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
10. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) bieżąca problemowa i kompleksowa kontrola Zarządu ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2) sporządzanie protokołów z kontroli i ocen działalności Zarządu oraz innych
czynności;
3) występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi,
4) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium,
5) występowanie z inicjatywą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia,
6) komisja składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia. Sprawozdanie zawiera w szczególności wyniki kontroli i ocenę
rocznego sprawozdania finansowego oraz ocenę pracy Zarządu Stowarzyszenia,
11. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, w przypadku:
1) otrzymania pisemnej rezygnacji od członka Komisji Rewizyjnej,
2) śmierci członka Komisji Rewizyjnej,
3) bądź innych okoliczności, uniemożliwiających dalsze pełnienie funkcji w Komisji
Rewizyjnej, na miejsce ustępującego członka, za jednogłośną zgodą Komisji
Rewizyjnej może powołać kolejnego członka, jednak nie więcej niż 1 w czasie
kadencji

bez

zwoływania Walnego

Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej dokonuje się w formie uchwały.
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12. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują
przewodniczący i protokolant.

ROZDZIAŁ V
JEDNOSTKI TERENOWE STOWARZYSZENIA
§ 16
Do terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia (Oddziałów Stowarzyszenia)
stosuje się postanowienia Statutu dotyczące organów Stowarzyszenia z uwzględnieniem zmian
w nazewnictwie i postanowień niniejszego rozdziału.
§ 17
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Oddziały
Stowarzyszenia.
2. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.
3. Oddziały Stowarzyszenia używają nazwy: „MAZURSKIE STOWARZYSZENIE NA
RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KĘTRZYNIE ODDZIAŁ

W

……..” uzupełnioną o nazwę miejscowości, w której znajduje się siedziba Oddziału
Stowarzyszenia.
4. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia
osobiście lub za pośrednictwem wybranych delegatów reprezentujących dany Oddział
Stowarzyszenia.

§ 18
1. Oddział Stowarzyszenia może zostać powołany na pisemny i uzasadniony wniosek
minimum 10 osób deklarujących chęć wstąpienia do Stowarzyszenia i zamieszkujących
w obrębie tworzonego Oddziału Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o utworzeniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Tworzone Oddziały Stowarzyszenia działają zgodnie z niniejszym Statutem.
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§ 19
1. Organami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia,
2) Zarząd Oddziału Stowarzyszenia,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału Stowarzyszenia.
2. W skład organów wskazanych w §19 ust. 2 i 3 wchodzi 3 do 5 osób, uwzględniając liczbę
członków Oddziału Stowarzyszenia oraz zastosowania mają postanowienia §14 pkt. 3 i §15
pkt. 5.
3. Uchwały wszystkich organów Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków Oddziału
Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, chyba że dalsze
postanowienia Statutu stanowią inaczej.
4. Kadencja wszystkich wybieralnych organów Oddziału Stowarzyszenia jest wspólna i trwa
4 lata.
5. W celu uzupełnienia składów organów Oddziałów Stowarzyszenia stosuje się
postanowienia Statutu dotyczące uzupełniania składów organów Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§ 20
1. Stowarzyszenie oraz Oddziały Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą na
ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Stowarzyszenie oraz Oddziały Stowarzyszenia prowadzą działalność gospodarczą
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Stowarzyszenie oraz Oddziały Stowarzyszenia w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej występują w charakterze pracodawcy na ogólnych zasadach, określonych w
odrębnych przepisach przy uwzględnieniu postanowień Statutu Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ VII
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 21
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Majątek
Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, wpisowego, darowizn, spadków,
zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z
ofiarności publicznej.
2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych
i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
§ 22
W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Stowarzyszenie składa
oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w
chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi
spadkowe.
§ 23
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i subwencje według ogólnie obowiązujących zasad,
określonych w odrębnych przepisach.
§ 24
Zarząd Stowarzyszenia przeznacza zebrane środki na cele Statutowe Stowarzyszenia, mając na
względzie istotne potrzeby i cele Stowarzyszenia oraz jego dobro, chyba, że Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia, w inny sposób zadeklarowało ich przeznaczenie.

§ 25
1. Gospodarka finansowa Stowarzyszenia odbywa się na ogólnie obowiązujących przepisach
prawa.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Stowarzyszenie opracowuje sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy.
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§ 26
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich 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. 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,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 27
1. Zmiana Statutu może nastąpić po uchwaleniu jej przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia i po wpisaniu zmian do KRS.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu następuje w drodze jawnego głosowania przy
obecności 50% + 1 uprawnionych do głosowania, większością 2/3 głosów obecnych na
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie. W drugim terminie
wymóg obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.
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§ 28
1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
podejmuje przy ilości minimum 50% + 1 głos za rozwiązaniem, przy obecności minimum
75% członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia określa cel, na jaki ma zostać przekazany majątek Stowarzyszenia.

§ 29
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.
§ 30
Jednolity tekst Statutu ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Sekretarz Prezydium
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

………………………………………………………………….

Przewodniczący Prezydium
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

……………….…………………………………………….
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