STATUT
Dolnośląskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych
w Wałbrzychu

Tekst jednolity z dnia 10 maja 2010 roku

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
§1
1.Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem swej nazwy – DSON.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
3. Głównym celem działania stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze
zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub
materialnej. Jest to wyłączna działalność statutowa stowarzyszenia. Działalność ta nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.
4.Zakres prowadzonej przez stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmuje
następujące sfery zadań publicznych:
a. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
b. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
c. Działalność charytatywna.
d. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
e. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.
f. Ochrona i promocja zdrowia.
g. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
h. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych
zwolnieniem z pracy.
i. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
j. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
k. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
l. Edukacja, oświata i wychowanie.
m. Wypoczynek dzieci i młodzieży.
n. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
o. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
p. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
q. Turystyka i krajoznawstwo.
r. Porządek i bezpieczeństwo publiczne.
s. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działanie wspomagające rozwój demokracji.
t. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
u. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
v. Promocja i organizacja wolontariatu.
w. Działalność na rzecz rodziny, upowszechnianie i ochrona praw dziecka.
x. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
§2
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o tej samej nazwie.

§3
Terenem działania stowarzyszenia jest Rzeczypospolita Polska i zagranica w ramach obowiązującego
prawa.
§4
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Wałbrzych.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych, których
cele i zadania są zbliżone do celów i zadań stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie działa zgodnie z przepisami o działalności gospodarczej osób prawnych.
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§7
Stowarzyszenie opiera się na pracy swoich członków. W miarę posiadanych środków finansowych mogą
być zawierane przez zarząd stowarzyszenia umowy o pracę oraz inne wg potrzeb. Członkowie zarządu i
komisji rewizyjnej, za społeczne pełnienie swych funkcji nie mogą pobierać wynagrodzenia. Ich zatrudnienie i przypisane z tego tytułu zadania, nie mogą pokrywać się ze społecznymi obowiązkami w zarządzie czy komisji rewizyjnej.
Rozdział II
Cele i formy działania stowarzyszenia
§8
Celem stowarzyszenia jest:
1.Wielostronne integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych m.in. poprzez organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, oświatowej.
2.Tworzenie warunków do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, inicjowanie likwidacji barier architektonicznych.
3.Organizowanie aktywności osób niepełnosprawnych wokół ważnych społecznie zagadnień związanych
m.in. z integracją europejską, ochroną środowiska, przeciwdziałania patologiom społecznym związanym
z narkomanią, alkoholizmem.
4.Wspieranie systemu pomocy społecznej i socjalnej udzielanej osobom niepełnosprawnym przez instytucje rządowe i samorządowe.
5.Tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i oświatowym.
6.Współpraca i współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi na rzecz
wspierania osób niepełnosprawnych.
§9
Cele swoje realizuje w szczególności poprzez:
1.Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, jak i specjalnej, placówkami służby
zdrowia oraz innymi organizacjami o podobnym profilu działania.
2.Organizowanie pomocy i samopomocy codziennej w sprawach życiowych.
3.Organizowanie działań zmierzających do integracji członków jak też przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, bezwartościowości, osamotnieniu i bezradności.
4.Inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych i legislacyjnych mających na celu w szczególności
zapobieganie tak często spotykanej ostatnio patologii.
5.Dotarcie wszelkimi sposobami prawem dozwolonych do osób niepełnosprawnych.
6.Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, prowadzenie
integracyjnych placówek oświatowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie dzielą się na:
1.Członków zwyczajnych.
2.Członków honorowych.
§ 11
Członkiem stowarzyszenia może być zarówno osoba niepełnosprawna jak i też inna osoba fizyczna oraz
prawna działająca i popierająca cele stowarzyszenia.
§ 12
Członkiem stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terenie RP na
zasadach obowiązujących obywateli RP.
§ 13
Członków przyjmuje się do stowarzyszenia na podstawie pisemnych deklaracji oraz skreśla. Czynności te
są zastrzeżone dla zarządu stowarzyszenia.
§ 14
Godność członka honorowego nadaje zarząd stowarzyszenia w uznaniu szczególnych zasług.
§ 15
Członkom zwyczajnym przysługują następujące prawa:
1.Bierne i czynne prawo wyboru na zasadach określonych regulaminem.
2.Pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym, oraz inna pomoc na zasadach kreślonych przez władze stowarzyszenia.
3.Uzyskanie wszechstronnego poparcia ze strony organów stowarzyszenia w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i leczniczej oraz poprawy warunków bytowych.
4.Zgłaszanie postulatów i wniosków pod adresem władz stowarzyszenia.
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§ 16
Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 17
Członkowie zwyczajni i honorowi są zobowiązani:
1. Brać czynny udział w realizacji rehabilitacji jak i innych zadań statutowych.
2. Przestrzegać postanowień stowarzyszenia w zakresie statutu i uchwał kompetentnych władz.
3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 18
Przynależność do stowarzyszenia ustaje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2. Wykluczenie na wniosek zarządu przez sąd koleżeński.
3. Skreślenie z powodu zalegania nieusprawiedliwionego z opłatą składek członkowskich przez okres 6
miesięcy.
4.Smierć członka.
§ 19
Zgromadzenie członków może uchwalić inną wysokość składki członkowskiej dla osób niepełnosprawnych o trudnej sytuacji materialnej.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia
§ 20
Władzami (organami) związku są:
1. Walne zgromadzenie członków.
2. Zarząd stowarzyszenia.
3. Komisja rewizyjna.
4. Sąd koleżeński.
§ 21
Kadencja organów trwa 4 lata
Walne zgromadzenie
§ 22
Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą stowarzyszenia. Może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1.W pierwszym terminie, co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2.W drugim terminie, w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu, bez względu na liczbę
osób uprawnionych do głosowania.
§ 23
Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane przez zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek,
co najmniej połowy liczby członków. Walne zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w terminie 3
miesięcy od daty podjęcia uchwały zarządu lub otrzymania wniosku. Zawiadomienie o zwołaniu walnego
zgromadzenia winno być doręczone członkowi w terminie 14 dni przed datą walnego zgromadzenia.
§ 24
Do kompetencji walnego zgromadzenia należy w szczególności:
1. Ustalenie kierunków działalności.
2. Zatwierdzenie regulaminów organów stowarzyszenia.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego.
4. Uchwalanie zmian statutowych.
5. Udzielanie absolutorium.
6. Wyboru władz stowarzyszenia.
7. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich oraz zasad zwalniania z nich.
8. Podjęcie uchwały o likwidacji stowarzyszenia i przekazanie jego majątku na wniosek zarządu.
§ 25
Uchwały władz stowarzyszenia: zarządu stowarzyszenia, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego
zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej
połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne chyba, że ustalono głosowanie
tajne.
Zarząd stowarzyszenia
§ 26
Zarząd jest najwyższą władzą w okresie między walnymi zgromadzeniami.
§ 27
Do kompetencji zarządu w szczególności należy:
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1. Kierowanie całokształtem prac bieżących.
2. Oświadczenie woli w zakresie reprezentacji zarządu składają dwaj jego członkowie.
3. Uchwalenie planów pracy i preliminarzy budżetowych (finansowych).
4. Zwołanie walnego zgromadzenia.
5. Wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia.
6. Podejmowanie decyzji finansowych.
§ 28
1. Zarząd składa się: od 3 do 6 członków, w tym prezesa, viceprezesa, sekretarza, skarbnika, 2 członków.
2. Prezes stowarzyszenia kieruje pracami zarządu.
3. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w kwartale.
4. Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.
5. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Każdy członek zarządu składa w tej sprawie stosowne oświadczenie.
§ 29
1. Prezesa stowarzyszenia wybiera zwykłą większością głosów walne zgromadzenie, spośród osób zgłoszonych przez członków obecnych na zebraniu.
2.Walne zgromadzenie wybiera zarząd stowarzyszenia. Prawo zgłaszania kandydatów na członków zarządu przysługuje wybranemu prezesowi DSON i obecnym na zgromadzeniu członkom DSON. Wybór
następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów.
3.Zarząd konstytuuje się po wyborze i wyłania ze swego grona, viceprezesa, skarbnika i sekretarza.
§ 30
1.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych stowarzyszenia oraz podpisywania w jego imieniu umów i zobowiązań, jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu –
w tym prezesa.
2.Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub innego upoważnionego
członka zarządu.
Komisja rewizyjna
§ 31
Komisja rewizyjna jest organem kontrolno-rewizyjnym i do jej obowiązków należy w szczególności:
1. Kontrola działalności statutowej i finansowej.
2. Kontrola majątku stowarzyszenia oraz przedstawienia zarządowi wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
3. Występowanie z wnioskami do walnego zgromadzenia i zarządu.
4. Komisja rewizyjna w wykonywaniu swej funkcji kontroli wewnętrznej i nadzoru, nie podlega zarządowi stowarzyszenia.
§ 32
1.Komisja rewizyjna składa się z 3 osób – członków i wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
2.Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami zarządu stowarzyszenia ani pozostawać z nimi
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej. Każdy członek komisji rewizyjnej składa w tej sprawie stosowne oświadczenie.
3.Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Każdy członek komisji rewizyjnej
składa w tej sprawie stosowne oświadczenie.
4. Członkowie komisji rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia w niej funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
Sąd koleżeński
§ 33
Sąd koleżeński jest organem rozstrzygającym spory wewnątrz organizacyjne.
§ 34
Do jego kompetencji należy rozpatrywanie spraw władz związku i członków w razie występowania sporów i polubowne załatwianie na podstawie obowiązującego prawa oraz regulaminu działania sądu.
§ 35
Od orzeczenia sądu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni od daty doręczenia do walnego zgromadzenia, które uchyla je lub zatwierdza liczbą 2/3 głosów.
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§ 36
Sąd koleżeński składa się z 3 członków – przewodniczącego, zastępcy i sekretarza wybranych z własnego
grona.
§ 37
Sąd koleżeński może udzielać następujące kary:
1. Upomnienia.
2. Nagany.
3. Zakaz pełnienia funkcji na okres 6 miesięcy.
4. Zawieszenie w prawach członka do 1 roku.
§ 38
Uzupełnienie składu władz stowarzyszenia w trakcie kadencji odbywa się przy akceptacji tych organów,
jednak nie więcej jak o 1/3 składu.
Rozdział V
Majątek i fundusze stowarzyszenia
§ 39
1.Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. Wpisowe i składki. Wpływy z
działalności gospodarczej. Dotacje i subwencje. Darowizny i zapisy. Zbiórki publiczne. Dochody z imprez oraz inne zatwierdzane przez zarząd stowarzyszenia.
2.Stowarzyszenie może prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami działalność gospodarczą, tworzyć spółki i fundusze oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową. Może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
3.Cały dochód stowarzyszenia jest przeznaczony na działalność statutową będącą działalnością pożytku
publicznego, określoną w § 1 punkt 3 Statutu. Nadwyżkę przychodów nad kosztami stowarzyszenie przeznacza na nieodpłatną działalność pożytku publicznego określoną w § 1 punkty 3 i 4.
4.W działalności stowarzyszenia zabrania się:
a.Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej
do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
b. Przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c. Wykorzystywania majątku na rzecz członków stowarzyszenia, 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 stowarzyszenia.
d. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Zmiany statutu i rozwiązanie. Likwidacja stowarzyszenia
§ 40
Zmiana statutu oraz rozwiązanie stowarzyszenia (likwidacja) lub jego podział wymaga uchwały podjętej
większością 2/3 głosów i zatwierdzenia przez organ nadzoru.
§ 41
W razie rozwiązania, likwidacji stowarzyszenia, walne zgromadzenie powoła likwidatora, który zgodnie
z uchwałą przeprowadzi likwidację po pokryciu zobowiązań. Majątek stowarzyszenia pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe.
§ 42
Uchwała o przekazaniu majątku stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez organ nadzoru.
W sprawach nie objętych statutem i regulaminami wewnątrz stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy
prawa o stowarzyszeniach.
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Statut niniejszy został wpisany do rejestru stowarzyszeń w dziale A pod nr 395, postanowieniem Sądu
Wojewódzkiego w Wałbrzychu z/s w Świdnicy z dnia 23 listopada 1993 r. syg. akt Ns. Rej.St 51/93.
Statut niniejszy uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą walnego zgromadzenia członków DSON
dnia:
1/. 27 maja 2000 roku i wpisane przez Sąd Wojewódzki w Wałbrzychu z/s w Świdnicy do rejestru stowarzyszeń (sygn. akt Ns Rej. St. 165/2000).
2/. 28 sierpnia 2002 roku i wpisane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna do KRS
( WR.IX NS-REJ. KRS/8645/2/469)
3/.18 marca 2004 roku i wpisane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna do KRS
( WR.IX NS-REJ. KRS/2689/4/937
4/.10 maja 2010 r.

Zarząd DSON potwierdza zgodność tekstu jednolitego statutu z tekstem pierwotnym i dokonanymi zmianami.
Sekretarz DSON

Prezes DSON

Katarzyna Roman

Bożena Wiernik

Wałbrzych dnia 10 maja 2010 roku
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