
STATUT

STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ DZIECI  „Jesteśmy Razem”

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ART. 1.

§1.  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Dzieci  „Jesteśmy  Razem”,  zwane  dalej
Stowarzyszeniem,  jest  organizacją  pożytku  publicznego  zrzeszającą  osoby
zaangażowane w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin. 

§2.  Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  prawa  o  Stowarzyszeniach,  zgodnie  
z porządkiem prawnym i Konstytucją RP. 

ART. 2.

§1.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

§2. Siedziba władz Stowarzyszenia znajduje się w Suwałkach. 

§3. usunięto 

§4.  Działalność Stowarzyszenia opiera się  na pracy społecznej  ogółu członków  
i  wolontariuszy  nie  będących  członkami  Stowarzyszenia.  Do  prowadzenia
działalności  Stowarzyszenie  może  zatrudniać  pracowników,  także  spośród
swoich członków.  

§5. Stowarzyszenie może używać skrótu: SPD „Jesteśmy Razem”.

ROZDZIAŁ II.

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

ART. 3.

Celem  Stowarzyszenia  jest  działanie  na  rzecz  wyrównywania  szans  osób
niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka,
prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie
ich rodzin. 

ART. 4.

§1. Cele określone w Art. 3. Stowarzyszenie realizuje przez: 

 działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności; 



 pomoc  społeczną,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;  

 pomocy ofiarom przemocy i wypadków w tym komunikacyjnych; 

 działalność charytatywną; 

 ochronę i promocję zdrowia; 

 działania wspierające kształcenie dzieci i młodzieży specjalnej troski; 

 organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

 działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji; 

 upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

 przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz realizacja zadań promujących
porządek  i bezpieczeństwo publiczne; 

 promocję i organizację wolontariatu;  

 prowadzenie  działalności  edukacyjnej  i  szkoleniowej  oraz  doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli oraz innych osób, których działalność może być
przydatna do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 

 prowadzenie działalności wydawniczej i  informacyjnej, mogącej wpływać na
integrację i akceptację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie; 

 prowadzenie  na  zlecenie  oraz  ze  środków własnych  różnorodnych  usług,  
m.in.  w  formie  placówek  i  zespołów  kompleksowej,  wielospecjalistycznej
pomocy,  w  szczególności   w  zakresie  wczesnej  interwencji,  rehabilitacji,
terapii,  poradnictwa,  w formie świadczeń zdrowotnych;  edukacji,  rewalidacji
i  wychowania,  m.in.  w  formie  wychowania  przedszkolnego  i  wspierania
rozwoju oraz będących realizacją obowiązku szkolnego  i  obowiązku nauki;
oraz  działalności  rehabilitacyjno-rekreacyjnej,  kulturalnej,  sportowej;
wypoczynku osób niepełnosprawnych;

 współpracę z innymi organizacjami w tym międzynarodowymi i zagranicznymi,
Unią  Europejską  i  krajami  w  niej  stowarzyszonymi  oraz   instytucjami  
w różnych krajach europejskich; 

 gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia; 

 inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;

 działalność na rzecz rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury.

§2.  Stowarzyszenie  może  być  członkiem  krajowych  i  zagranicznych  organizacji  
o działalności zbliżonej do celów statutowych. 

§3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą związaną z realizacją
celów statutowych,  z  której  zarobek może być przeznaczany wyłącznie na te
cele. 

§4.  Stowarzyszenie  realizuje  swe  cele  statutowe  w  oparciu  o  środki  finansowe
pochodzące   z  darowizn  finansowych  i  rzeczowych  oraz  dotacji  i  subwencji
przekazywanych  przez  osoby  fizyczne  lub  prawne,  składek  członkowskich,
wpływów  pozyskanych  w  ramach  akcji  charytatywnych,  spadków  i  zapisów,



przychodów  uzyskanych  za  oddane  usługi,  dochodów  z  własnej  działalności
gospodarczej, innych wpływów.    

§5.  Stowarzyszenie  prowadzi  odpłatną  i  nieodpłatną  działalność  pożytku
publicznego. 

Wykaz działalności nieodpłatnej:  

1. przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności,  
2. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
3. prowadzenie  działalności  edukacyjnej  i  szkoleniowej  oraz  doskonalenia

zawodowego  osób,  których  działalność  może  być  przydatna  do  realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia, 

4. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in.
w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy,
w  szczególności  w  zakresie  wczesnej  interwencji,  rehabilitacji,  terapii,
poradnictwa,   w  formie  świadczeń  zdrowotnych;  edukacji,  rewalidacji  
i  wychowania,  m.in.  w  formie  wychowania  przedszkolnego  i  wspierania
rozwoju  oraz będących realizacją  obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki;
oraz  działalności  rehabilitacyjnorekreacyjnej,  kulturalnej,  sportowej;
wypoczynku osób niepełnosprawnych,

5. pomoc  społeczna,  w  tym  pomoc  rodzinom  i  osobom  w  trudnej  sytuacji
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  

6. pomoc ofiarom przemocy i wypadków w tym komunikacyjnych,  
7. działalność charytatywną,  
8. ochrona i promocja zdrowia, 
9. działania wspierające kształcenie dzieci i młodzieży specjalnej troski, 
10.działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, 
11.upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 
12.przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz realizacja zadań promujących

porządek i bezpieczeństwo publiczne, 
13.promocję i organizację wolontariatu, 
14.prowadzenie działalności wydawniczej i  informacyjnej, mogącej wpływać na

integrację i akceptację osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, 
15.współpracę z innymi organizacjami w tym międzynarodowymi i zagranicznymi,

Unią  Europejską  i  krajami  w  niej  stowarzyszonymi  oraz   instytucjami  
w różnych krajach europejskich, 

16.gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia, 
17. inną działalność korzystną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

Wykaz działalności odpłatnej: 

1. ochrona i promocja zdrowia,  
2. działania wspierające kształcenie dzieci i młodzieży specjalnej troski, 
3. działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji, 
4. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 



5. przeciwdziałanie powstawaniu i pogłębianiu się niepełnosprawności,  
6. organizowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 
7. prowadzenie  działalności  edukacyjnej  i  szkoleniowej  oraz  doskonalenia

zawodowego  osób,  których  działalność  może  być  przydatna  do  realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia, 

8. prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych różnorodnych usług, m.in.
w formie placówek i zespołów kompleksowej, wielospecjalistycznej pomocy,
w  szczególności  w  zakresie  wczesnej  interwencji,  rehabilitacji,  terapii,
poradnictwa,   w  formie  świadczeń  zdrowotnych;  edukacji,  rewalidacji  
i  wychowania,  m.in.  w  formie  wychowania  przedszkolnego  i  wspierania
rozwoju  oraz będących realizacją  obowiązku szkolnego i  obowiązku nauki;
oraz  działalności  rehabilitacyjnorekreacyjnej,  kulturalnej,  sportowej;
wypoczynku osób niepełnosprawnych. 

§6. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji
zadań  należących  do  sfery  zadań  publicznych  lub  celów  statutowych
Stowarzyszenia.  

ROZDZIAŁ III.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

ART. 5.

§1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 jest pełnoletnia,

 w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,

 złożyła pisemnie deklarację członkowską.

§2. Zarząd podejmuje decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia, po stwierdzeniu 
spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w § 1.

§3. Członek Stowarzyszenia ma prawo: 

1. wyboru władz Stowarzyszenia w sposób czynny lub bierny, 
2. zgłaszania wniosków w sprawach dotyczących Stowarzyszenia; 
3. korzystania ze wszystkich form pomocy dla dzieci i ich rodzin, prowadzonych 

przez Stowarzyszenie.  

§4. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek: 

1. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia; 
2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia; 
3. wpłacać regularnie składki członkowskie. 



§5. Utrata członkostwa następuje w przypadku: 

1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia;
2. skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek przez rok;
3. wykluczenia  uchwałą  Zarządu  Stowarzyszenia  w  przypadku  rażącego

działania na szkodę Stowarzyszenia (członkowi przysługuje wówczas prawo
odwołania się od tej decyzji do walnego zebrania członków w terminie 14 dni);

4. śmierci członka.

 

ROZDZIAŁ IV.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

ART. 6.

§1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne ZebranieCzłonków; 
2. Zarząd Stowarzyszenia; 
3. Komisja Rewizyjna. 

ART. 7.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

ART. 8.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą: 

1. uchwalanie ramowego planu działania Stowarzyszenia; 
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia; 
4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję 

Rewizyjną,  i Członków Stowarzyszenia; 
5. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 
6. rozpatrywanie wniosków w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia lub 

rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku; 
7. ustalenie wysokości składek; 
8. podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach, w których statut nie 

określa właściwości Władz Stowarzyszenia; 

ART. 9.

§1.  Walne  Zebranie  sprawozdawczo-wyborcze  zwoływane  jest  przez  Zarząd
Stowarzyszenia raz na cztery lata a sprawozdawcze raz na rok. 



§2. O terminie Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia członków co
najmniej na dwa tygodnie przed zebraniem.  

ART. 10.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest: 

1. na żądanie Zarządu Stowarzyszenia;
2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 
3. na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. 

§2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie 14
dni od daty zgłoszenia żądania lub wniosku. 

§3. W miarę potrzeby nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia może wybrać
w czasie trwania kadencji nowy Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną lub
dokonać zmian w ich składzie.  

ART. 11.

§1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 osób (prezes, skarbnik, sekretarz, dwóch
członków).  Wybierany  jest  przez  Walne  Zebranie  Członków  Stowarzyszenia  
w głosowaniu tajnym. 

§2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata. 

§3.  W  przypadku  zmniejszenia  się  w  trakcie  kadencji  liczby  członków  Zarządu,
Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu w liczbie nie przekraczającej
2/5jego składu. Zatwierdzenie nowego składu dokonuje się na Walnym Zebraniu
Członków Stowarzyszenia. 

ART. 12.

§ 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. uchwalanie  planów  działalności  i  budżetu  Stowarzyszenia  oraz  składanie
sprawozdań z ich wykonania; 

2. wykonywanie uchwał Stowarzyszenia; 
3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia;
4. opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia; 
5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 
6. zwoływanie zebrań członków Stowarzyszenia; 
7. przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie członków; 
8. udzielanie pełnomocnictw do zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia. 

§2. Do obowiązków każdego z członków Zarządu Stowarzyszenia należy również
wykonywanie przydzielonych im indywidualnie zadań. 



§3. Zarząd może powoływać sekcje i grupy robocze do realizacji konkretnych zadań
wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia. 

§4.  Zebrania  Zarządu  Stowarzyszenia  zwoływane  są  przez  prezesa  w  miarę
potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.     

 

ART. 13.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana jest przez Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym. 

ART. 14.

§1.  W  skład  Komisji  Rewizyjnej  Stowarzyszenia  wchodzi  trzech  członków,  nie
pełniących innych funkcji w Stowarzyszeniu.  

§2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie co najmniej jeden raz w roku całokształtu działalności 
Stowarzyszenia;

2. przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków wynikających z oceny działalności
statutowej i finansowej Stowarzyszenia. 

§3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 

§4. W czasie kadencji Komisja Rewizyjna może w miejsce członków ustępujących,
uzupełnić do swojego składu nowych członków w liczbie nie przekraczającej 1/3
jej  składu.  Zatwierdzenie  nowego  składu  dokonuje  się  na  Walnym  Zebraniu
Członków Stowarzyszenia. 

ART. 15.

Uchwały  Walnego  Zgromadzenia  Członków zapadają  zwykłą  większością  głosów
przy  obecności  co  najmniej  połowy  liczby  członków.  W  przypadku,  gdy  Walne
Zgromadzenie  zostało  zwołane  w  drugim  terminie,  uchwały  zapadają  zwykłą
większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków. 

 

ROZDZIAŁ V.

MAJĄTEK, FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

ART. 16.

§1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

§2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 



1. składki członkowskie; 
2. wpływy ze zbiórek; 
3. darowizny; 
4. dotacje i subwencje;
5. przychody uzyskane za oddane usługi; 
6. dochody z własnej działalności gospodarczej;
7. inne wpływy; 
8. wpływy z działalności odpłatnej. 

§3.  Stowarzyszenie  może  prowadzić  działalność  gospodarczą  w  rozmiarach
służących realizacji celów statutowych. 

§4. Stowarzyszenie cały dochód przeznacza na działalność statutową. 

§5.  Rokiem  obrachunkowym  i  sprawozdawczym  Stowarzyszenia  jest  rok
kalendarzowy.  

§6.  Zarząd  sporządza  i  ogłasza  roczne  sprawozdanie  finansowe  oraz  roczne
sprawozdanie  merytoryczne  swojej  działalności  oraz  podaje  je  do  publicznej
wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez
zainteresowane podmioty. 

ART. 17.

Do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Stowarzyszenia,  w  tym  w  sprawach
majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

ART. 18.

Zabrania się: 

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 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  majątku  Stowarzyszenia  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  ze
statutowego celu Stowarzyszenia, 



4. Zakupu  na  szczególnych  zasadach  towarów  lub  usług  od  podmiotów,  
w  których  uczestniczą  członkowie  organizacji,  członkowie  jej  organów  lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.  

ROZDZIAŁ VI.

ZMIANA STATUTU

ART. 19.

§1. Zmiana Statutu może nastąpić na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 

§2. Decyzję dotyczącą zmiany podejmuje Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia
większością 2/3 głosów, obecności co najmniej połowy członków. W przypadku,
gdy Walne Zgromadzenie z powodu braku kworum zostało zwołane w drugim
terminie,  decyzja  zapada  zwykłą  większością  głosów,  bez  względu  na  ilość
obecnych członków.   

ROZDZIAŁ VII.

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

ART. 20.

§1.  Uchwałę  w  sprawie  rozwiązania  Stowarzyszenia  podejmuje  Walne  Zebranie
Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej
połowy  członków.  W  przypadku,  gdy  Walne  Zgromadzenie  zostało  zwołane  
w drugim terminie, uchwała zapada zwykłą większością głosów bez względu na
ilość obecnych członków. 

§2.  W  razie  podjęcia  przez  Walne  Zebranie  Członków  uchwały  o  rozwiązaniu
Stowarzyszenia,  Walne  Zebranie  zadecyduje  o  przeznaczeniu  majątku
Stowarzyszenia  i powoła Komisję Likwidacyjną


