STATUT
STOWARZYSZENIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ „DROGA”
(Tekst jednolity z dnia 20.02.2015r.)
ROZDZIAŁ I
§1
Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Integracji Społecznej „DROGA”, zwane dalej
„Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorzadnym, trwałym zrzeszeniem majacym na celu
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działan sprzyjajacych:
• integrowaniu osób zagrozonych wykluczeniem społecznym ze srodowiskiem, w tym
takze osoby niepełnosprawne oraz poszkodowane w wypadkach drogowych i innych
zdarzeniach powodujacych czasowe lub trwałe kalectwo,
• działaniu na rzecz przygotowania ich do zycia w społeczenstwie,
• zdobywaniu praktycznych umiejetnosci umozliwiajacych im prawidłowe
funkcjonowanie w społeczenstwie,
• wspieraniu organizacyjnemu i rzeczowemu osób fizycznych i jednostek organizacyjnych,
które podejmuja działania na rzecz osób zagrozonych wykluczeniem społecznym.
§2
Siedziba Stowarzyszenia jest miejscowosc Karlino w powiecie białogardzkim w
województwie zachodniopomorskim.
§3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z
1989r. nr 20, poz.104 z pózn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowosc
prawna.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalnosc pozytku publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96,
poz. 873).
§4
Stowarzyszenie moze byc członkiem krajowych i miedzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.
§5
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla
własciwego realizowania swych celów Stowarzyszenie moze prowadzic tez działalnosc poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§6
Stowarzyszenie realizuje zadania w zakresie:
•

pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej oraz
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•
•
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•
•
•
•
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•
•

wyrównywania szans tych rodzin i osób,
działalnosci charytatywnej,
działalnosci na rzecz mniejszosci narodowych,
działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostajacych bez pracy i
zagrozonych zwolnieniem z pracy,
działalnosci wspomagajacej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiebiorczosci,
nauki, edukacji, oswiaty i wychowania,
krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodziezy,
kultury i sztuki,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
ekologii i ochrony zwierzat,
przeciwdziałania patologiom społecznym,
działan na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy
społeczenstwami,
promocji i organizacji wolontariatu,
wspomagania szkoleniowego i informacyjnego organizacji pozarzadowych,
reintegracja społeczna i zawodowa.
§7

1. Stowarzyszenie ma prawo uzywania pieczeci oraz moze posiadac godło ustanowione w
zgodzie z obowiazujacymi przepisami oraz odznake organizacyjna.
2. Wzór godła i odznaki ustala Zarzad Stowarzyszenia.
§8
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§9
Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatna i odpłatna działalnosc statutowa, której
wyszczególnienie i podział wraz z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalnosci (PKD) zawiera
„Regulamin nieodpłatnej i odpłatnej działalnosci statutowej Stowarzyszenia Integracji
Społecznej „DROGA” stanowiacy załacznik do Statutu. Cały uzyskiwany dochód
Stowarzyszenie przeznacza na działalnosc pozytku publicznego.
§ 10
Stowarzyszenie dla potrzeb realizacji swych statutowych celów moze powołac inne
organizacje w granicach prawem dopuszczonych.
§ 11
Realizujac przyjete cele, Stowarzyszenie opiera sie na społecznej pracy członków, moze
jednak zatrudniac pracowników - takze członków stowarzyszenia - do prowadzenia pewnej sfery
działan podlegajacej regułom odpłatnosci.
§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moze byc pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, który złozy deklaracje członkowska wraz ze swoja oferta pracy w
Stowarzyszeniu.

§ 13
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa sie przez przyjecie kandydatury przez Zarzad
Stowarzyszenia zwykła wiekszoscia głosów w drodze uchwały.
§ 14
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiazani sa:
a. swoja postawa i działaniami przyczyniac sie do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
b. dbac o jego dobre imie,
c. zabiegac o poprawe opinii społecznej i klimatu wokół ludzi niepełnosprawnych,
d. popierac i czynnie realizowac cele Stowarzyszenia,
e. przestrzegac powszechnie obowiazujacych przepisów prawa oraz postanowien statutu,
f. regularnie opłacac składki miesieczne w wysokosci ustalonej uchwała Zarzadu.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brac udział w zyciu Stowarzyszenia, a w
szczególnosci:
a. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
b. wnioskowac we wszystkich sprawach dotyczacych celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
c. posiadac legitymacje Stowarzyszenia i nosic odznake Stowarzyszenia,
d. korzystac z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalnosci,
e. korzystac z innych mozliwosci, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
3. W Stowarzyszeniu zabrania sie:
a. udzielania pozyczek lub zabezpieczania zobowiazan majatkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostaja w zwiazku małzenskim albo w stosunku pokrewienstwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo sa zwiazani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane
dalej „osobami bliskimi",
b. przekazywania majatku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niz w stosunku do osób
trzecich, w szczególnosci jezeli przekazanie to nastepuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majatku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niz w stosunku do osób
trzecich chyba, ze to wykorzystanie bezposrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia.
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestnicza członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niz w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyzszych niz
rynkowe.
§ 15
1. Osoby prawne moga zostac członkami wspierajacymi poprzez złozenie oswiadczenia woli
Zarzadowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowna uchwałe.

2. W takim samym trybie nastepuje ustanie członkostwa wspierajacego Stowarzyszenia.
3. Forme i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierajacy ustalaja z Zarzadem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierajacy korzystaja z praw przysługujacych członkom zwyczajnym
wymienionych w §14 ust. 2 pkt. b-e.
§ 16
Skreslenie z listy członków Stowarzyszenia nastepuje w zwiazku z:
1. rezygnacja pisemna złozona na rece Zarzadu,
2. wykluczeniem przez Zarzad,
a. za działalnosc sprzeczna ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b. za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. za zaleganie z opłata składki członkowskiej przez 6 miesiecy.
3. pisemnym umotywowanym wnioskiem co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn
okreslonych w ust.2 pkt. a, b, c.
4. utrata praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sadu,
5. zgonem członka.
§ 17
Od uchwały Zarzadu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ II
§ 18
Władzami Stowarzyszenia sa:
1. Walne Zgromadzenie Członków
2. Zarzad
3. Komisja Rewizyjna
§ 19
Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa piec lat.
§ 20
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadaja zwykła wiekszoscia głosów przy
obecnosci co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jesli dalsze

postanowienia statutu nie stanowia inaczej.
§ 21
1. Najwyzsza władza Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarzad co najmniej 1 raz na 12 miesiecy, lub na
pisemny uzasadniony wniosek co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej,
powiadamiajac o jego terminie, miejscu i propozycjach porzadku obrad wszystkich członków
listami poleconymi lub w kazdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem
rozpoczecia obrad.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadaja bezwzgledna wiekszoscia
głosów w obecnosci przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
4. W Walnym Zgromadzeniu moga uczestniczyc członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z
głosem doradczym członkowie wspierajacy i zaproszeni goscie.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nalezy:
a. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
b. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan z Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d. udzielanie absolutorium ustepujacemu Zarzadowi,
e. wybór członków Zarzadu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie zmian statutu,
g. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych
organizacji,
h. podjecie uchwały w sprawie rozwiazania Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie odwołan od uchwały Zarzadu wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalnosc Zarzadu
6. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadaja zwykła wiekszoscia głosów.
7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarzadu, Komisji Rewizyjnej, oraz
rozwiazanie Stowarzyszenia wymaga bezwzglednej wiekszosci głosów przy obecnosci co
najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
8. Kazdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 22
1. Zarzad składa sie z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarzad składa sie z Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
3. Zarzad konstytuuje sie na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. Do kompetencji Zarzadu naleza:
a. kierowanie biezaca praca Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnatrz i działanie w jego imieniu,
c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
d. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
e. ustalanie wysokosci składek członkowskich.

5. Członkowie Zarzadu:
a. nie moga byc członkami organu kontrolujacego ani pozostawac z nimi w zwiazku
małzenskim, we wspólnym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa
lub podległosci słuzbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z
oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe;
c. moga otrzymywac z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz przecietne miesieczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzedu Statystycznego za rok poprzedni,
d. nie moga dokonywac zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestnicza członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 23
1. Komisja Rewizyjna składa sie z 3 członków Stowarzyszenia wybranych przez Walne
Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa sie z przewodniczacego, sekretarza i jednego członka.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nalezy:
a. kontrola biezacej pracy Stowarzyszenia,
b. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c. wystepowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie moga byc członkami organu zarzadzajacego ani pozostawac z nimi w zwiazku
małzenskim, we wspólnym pozyciu, w stosunku pokrewienstwa, powinowactwa lub
podległosci słuzbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne scigane z
oskarzenia publicznego lub przestepstwo skarbowe,
c. moga otrzymywac z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz przecietne miesieczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiebiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego
Urzedu Statystycznego za rok poprzedni;
d. nie moga dokonywac zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od
podmiotów, w których uczestnicza członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 24
Skreslony
§ 25
W razie zmniejszenia sie składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §16 pkt. 1,2,3 w
czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu moze nastapic w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonuja pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym
trybie mozna powołac nie wiecej niz połowe składu organu.
§ 26

1. Majatek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów,
dochodów z własnej działalnosci statutowej oraz ofiarnosci publicznej (w tym z przekazania
1% naleznego podatku od podatników), a takze z lokat bankowych.
2. Funduszami i majatkiem Stowarzyszenia zarzadza Zarzad.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upowazniony jest Prezes, Wiceprezes i Sekretarz
Zarzadu, natomiast do zaciagania zobowiazan majatkowych jest upowazniony Prezes i
Wiceprezes łacznie.
4. Roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalnosci Stowarzyszenia podaje sie do
publicznej wiadomosci w sposób umozliwiajacy zapoznanie sie z nimi przez zainteresowane
podmioty.
5. Ksiegowosc Stowarzyszenia prowadzi biuro rachunkowe lub zatrudniony ksiegowy. Za te
prace otrzymuja z majatku Stowarzyszenia wynagrodzenie zgodne z umowa.
§ 27
1. Stowarzyszenie moze angazowac wolontariuszy do realizacji celów statutowych.
2. Skreslony.
§ 28
1. Stowarzyszenie rozwiazuje sie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmujac uchwałe o rozwiazaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie okresla sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majatku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Prawa o
Stowarzyszeniach.

Załacznik do Statutu

Regulamin
nieodpłatnej i odpłatnej działalnosci statutowej Stowarzyszenia Integracji Społecznej
„DROGA”.
§1
Wprowadza sie całkowicie nieodpłatna działalnosc Stowarzyszenia w nastepujacych
obszarach działalnosci:
a. szkolnictwo podstawowe - PKD 80 10 B;
b. szkolnictwo gimnazjalne – PKD 80 10 A;
c. szkolnictwo zasadnicze - PKD 80 22 A;
d. szkolnictwo srednie ogólnozawodowe - PKD 80 22 C;
e. pozostała działalnosc zwiazana ze sportem - PKD 92 62 Z
f. pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania - PKD 85 32 C
§2
Wprowadza sie czesciowa odpłatnosc w nastepujacych obszarach działalnosci:
a. całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodziezy - PKD 85 31 A - odpłatnosc za
wyzywienie wychowanka w zaleznosci od dochodu w rodzinie;
b. pomoc społeczna pozostała z zakwaterowaniem - PKD 85 31 B - odpłatnosc za
wyzywienie pensjonariusza w zaleznosci od jego statusu materialnego;
c. działalnosc domów i osrodków kultury - PKD 92 31 F - odpłatnosc za udział w sekcjach
tematycznych prowadzonych przez specjalistów; sprzedaz wytworów i rezultatów
artystycznych;
d. wydawanie ksiazek - PKD 22 11 Z i pozostała działalnosc wydawnicza – PKD 22 15 Z sprzedaz wydanych ksiazek i innych wydawnictw.
e. działalnosc zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych - PKD 92 31 A - odpłatnosc
za wystepy teatralne.
f. kształcenie ustawiczne dorosłych i inne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane
- PKD 80 42 B.- odpłatnosc za szkolenia i kursy organizowane dla nauczycieli i
terapeutów pracujacych z osobami niepełnosprawnymi lub chcacych z nimi pracowac.
g. wychowanie przedszkolne - PKD 85.10 h. opieka dzienna nad dziecmi - PKD 88.91

