
Statut Stowarzyszenia JESTEM 
tekst ujednolicony z dn. 13.07.2003 z późn. poprawkami 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie JESTEM w dalszej części statutu zwane      

Stowarzyszeniem.  

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.  

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 

granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

§ 2 

5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 

6. Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989, ustawą o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24. kwietnia 2003, innymi 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu. 

7. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak wg wzorów zatwierdzonych przez władze 

Stowarzyszenia.  

8. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie współpracuje z innymi krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi 

organizacjami i instytucjami, w tym z ruchami kościelnymi oraz innymi podmiotami prawnymi i 

fizycznymi, w zakresie objętym jego działalnością statutową. 

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§ 4 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i pomoc w uzyskaniu pełnego i integralnego rozwoju osoby, 

zwłaszcza ze stwierdzonymi lub potencjalnymi zaburzeniami rozwoju bądź zagrożonej w rozwoju, w 

szczególności: 

a) działanie na rzecz wczesnej interwencji; 

b) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze stwierdzonymi bądź potencjalnymi 

zaburzeniami rozwoju przez umożliwienie im korzystania z edukacji, opieki i wychowania 

oraz dostępu do nauki, kultury i środowiska naturalnego; 

c) zapobieganie powstawaniu zaburzeń w rozwoju u dzieci i młodzieży; 

d) pomoc w rozwoju zawodowym osobom niepełnosprawnym; 

e) wspieranie integracji społecznej, zwłaszcza osób niepełnosprawnych; 

f) kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci i 

młodzieży; 

g) wspieranie rodziny w jej funkcjach wychowawczych, edukacyjnych i socjalizacyjnych 

h) upowszechnianie osiągnięć naukowych służących pełnemu i integralnemu rozwojowi osoby. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

a) prowadzenie działań, ośrodków profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych 

skierowanych do osób zwłaszcza ze stwierdzonymi lub potencjalnymi zaburzeniami rozwoju 

bądź zagrożonych w rozwoju oraz ich rodzin; 



b) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i rehabilitacji leczniczej, społecznej i 

zawodowej, zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych; 

c) prowadzenie działań, ośrodków o charakterze opiekuńczym, edukacyjnym i wychowawczym, 

przede wszystkim w formie wspierania wychowania przedszkolnego i szkolnego, edukacji 

obywatelskiej, europejskiej i ekologicznej, działalności kulturalnej, sportowej i innej 

wynikającej z idei aktywnego życia przy pełnym włączeniu w życie grup rówieśniczych i 

lokalnej społeczności; 

d) podejmowanie działań promujących i upowszechniających osiągnięcia artystyczne, sportowe i 

edukacyjne dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych; 

e) prowadzenie prac badawczo-naukowych służących implikacji praktycznej w Stowarzyszeniu; 

f) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej; 

g) popieranie działalności innych osób fizycznych i prawnych o celach zbieżnych z celami 

Stowarzyszenia; 

h) inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinie w szczególności: grup 

wsparcia, grup samopomocowych, usług wspomagających rodzinę, informacji, doradztwa, 

poradnictwa oraz innych 

i) działalność w zakresie szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania polegająca na 

popularyzacji osiągnięć naukowych, pracy naukowców, badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz na promocji nauki, organizacji przedsięwzięć ukazujących w przystępny 

sposób przydatność wiedzy naukowej, mających na celu upowszechnianie tradycji 

społeczności akademickiej,  promujących i wspierających sport akademicki oraz 

popularyzowanie innowacyjnych rozwiązań w nauce i szkolnictwie wyższym 

j) gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia 

k) inną działalność korzystną dla realizacji celów. 

Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w zgodzie z zasadami katolickiej nauki społecznej i w 

duchu systemu prewencyjnego ks. Jana Bosko.  

 

§ 6 

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków i wolontariuszy.  

2. Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia w zakresie działalności statutowej 

Stowarzyszenia. 

3. Do prowadzenia działań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenie zatrudnia 

pracowników, także spośród swoich członków. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 7 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) wspierających 

c) honorowych 

 

§ 8 

1. Członkiem zwyczajnym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

2. Członkowie założyciele Stowarzyszenia są członkami zwyczajnymi. 

3. Kandydat na członka zwyczajnego musi: 

a) złożyć do Zarządu Stowarzyszenia prośbę o przyjęcie do Stowarzyszenia; 

b) uzyskać rekomendację członka zwyczajnego. 

4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd. W przypadku odmowy przyjęcia 

zainteresowany ma prawo do odwołania się w ciągu 14 dni do Walnego Zebrania. Stanowisko 

Walnego Zebrania jest ostateczne. 



5. Członek zwyczajny respektuje wymagania zawarte w § 5 p.2. 

 

§ 9 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

1. Budowania życzliwej atmosfery współpracy i współodpowiedzialności za działalność 

Stowarzyszenia. 

2. Przestrzegania postanowień Statutu i uchwał Stowarzyszenia. 

3. Dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia. 

4. Czynnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia. 

5. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia. 

 

§ 10 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach, zgodnych z celami 

statutowymi. 

2. Czynnego i biernego prawa wyborczego. 

3. Zgłaszania do Zarządu wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia. 

4. Rekomendowania nowych członków. 

5. Udziału w pracach i przedsięwzięciach Stowarzyszenia, wynikających z działalności 

statutowej. 

 

§ 11 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną 

działalnością Stowarzyszenia, która zostanie przyjęta przez Zarząd. 

2. Członek wspierający posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu 

stanowiącego, prawa wyborczego oraz rekomendowania nowych członków. 

3. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

 

§ 12 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona 

dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie. 

3. Członek honorowy posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu 

stanowiącego, prawa wyborczego, rekomendowania nowych członków oraz płacenia składek 

członkowskich. 

4. Za wybitne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia członek honorowy może zostać 

odznaczony wyróżnieniem. Tryb i wzór nadawania wyróżnień określa oddzielny regulamin. 

 

§ 13 

Członkostwo zwyczajne ustaje w razie: 

1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji członka. 

2. Śmierci członka. 

3. Pozbawienia członka praw publicznych na mocy wyroku sądowego. 

4. Zalegania ze składką członkowską z trzech okresów składkowych. 

5. Uchwały Walnego Zebrania z powodu nieprzestrzegania Statutu i uchwał Stowarzyszenia, 

działania na szkodę Stowarzyszenia lub innych uzasadnionych przyczyn. 

6. Ustanie członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu stwierdza uchwałą Walne Zebranie. 

 

§ 14 

Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie: 

1. Dobrowolnej pisemnej rezygnacji. 

2. Utraty osobowości prawnej. 

3. Uchwały Walnego Zebrania z powodu nieprzestrzegania Statutu Stowarzyszenia, działania na 

szkodę Stowarzyszenia lub innych uzasadnionych przyczyn. 

4. Ustanie członkostwa wspierającego w Stowarzyszeniu stwierdza uchwałą Walne Zebranie. 

 



§ 15 

Członkostwo honorowe ustaje w razie: 

1. Dobrowolnego zrzeczenia się tej godności. 

2. Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zebrania. 

3. Ustanie członkostwa honorowego w Stowarzyszeniu stwierdza uchwałą Walne Zebranie. 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 16 

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem; 

b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem; 

c) Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich działalność opiera się na przyjętych przez 

nich regulaminach. 

3. Uchwały Walnego Zebranie zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem § 27 p.2 i § 28 

p.1.  

4. W toku kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo powołać do swojego składu nowe 

osoby na miejsce tych, które ustąpiły lub zostały odwołane z tym, że liczba nowych członków 

nie może przekroczyć jednej trzeciej ogólnej liczby członków danego organu. Dla 

uzupełnienia składu personalnego władz będą powołane kolejne osoby z listy osób 

niewybranych do władz przez Walne Zebranie.  

 

§ 17 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 

2. Walne Zebranie zwoływane jest jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 

3. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co roku. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane: 

a) przez Zarząd; 

b) przez Komisję Rewizyjną; 

c) przez co najmniej jedną trzecią liczby członków uprawnionych do głosowania. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane w terminie do dwóch miesięcy od daty 

złożenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być sprawy, dla których zostało zwołane. 

6. Zwołanie Walnego Zebrania:  

a) Zawiadomienie o Walnym Zebraniu z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku 

obrad winno być wysłane do członków nie później niż 14 dni przed terminem Walnego 

Zebrania. 

b) Do ważności uchwał Walnego Zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej 

liczby członków uprawnionych do głosowania. 

c) Jeżeli Walne Zebranie w wyznaczonym terminie nie osiąga jednej drugiej liczby członków 

zwyczajnych, koniecznej do ważności uchwał, ustala się drugi termin Walnego Zebrania w 

tym samym dniu na 1 godzinę po pierwszym terminie, bez względu na liczbę osób 

uprawnionych do głosowania, a podjęte uchwały są ważne. 

d) Obrady Walnego Zebrania prowadzi się na podstawie porządku obrad i regulaminu obrad 

uchwalonego przez Zarząd. 

 

§ 18 

Kompetencje Walnego Zebrania: 

a) ustalanie wytycznych działań Stowarzyszenia; 

b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

c) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań rocznych z działalności Stowarzyszenia; 

d) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi; 

e) rozpatrywanie wniosków i aktualnych spraw dotyczących Stowarzyszenia; 

f) ustalanie wysokości składki; 



g) uchwalenie statutu i jego zmian; 

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

§ 19 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 2 osób, wybranych przez Walne Zebranie. 

2. Zarząd Stowarzyszenia stanowią:  

a) Prezes Stowarzyszenia, który jest stałym członkiem urzędującym Zarządu i przewodniczy 

jego działaniom 

b) Wiceprezes  wybrany przez Walne Zebranie po wcześniejszym uzyskaniu jego zgody. 

3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczą ponadto osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi. 

 

 

§ 20 

Do zadań Zarządu należy: 

a) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania; 

b) programowanie, organizacja, prowadzenie działań Stowarzyszenia zgodnie z celami 

statutowymi; 

c) powoływanie, nadzorowanie oraz odwoływanie wykonawczych organów Stowarzyszenia; 

d) reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu; 

e) uchwalanie regulaminów; 

f) przyjmowanie nowych członków; 

g) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji innych władz. 

 

§ 21 

Zarząd działa na podstawie własnego regulaminu, w szczególności: 

1. Umowy, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje Prezes lub podczas nieobecności 

Prezesa Wiceprezes.  

2. Dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych oraz powodujące zmianę składników 

majątkowych podpisuje Prezes i Wiceprezes. 

3. Zarząd jest zwoływany przez Prezesa w zależności od potrzeb, nie mniej niż dwa razy w roku; 

4. Na zewnątrz Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa Stowarzyszenia lub osoby do 

tego upoważnione przez Zarząd. 

 

§ 22 

1. Komisja Rewizyjna w liczbie trzech osób wybierana jest przez Walne Zebranie. 

2. Komisja spośród siebie wybiera przewodniczącego i sekretarza. 

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia; 

b) przedkładanie Zarządowi wniosków i zaleceń wynikających z kontroli. 

4. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach 

Zarządu z głosem doradczym. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach 

Stowarzyszenia. 

 

§ 23 

Dla realizowania zadań Stowarzyszenie może powołać organa wykonawcze: 

a) biuro Stowarzyszenia; 

b) inne organy (niesamodzielne jednostki organizacyjne) powołane zgodnie z niniejszym 

statutem z inicjatywy członków Stowarzyszenia.  

 

 

Rozdział V 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

 

§ 24 



1. Fundusz Stowarzyszenia stanowią: 

a) składki roczne członków; 

b) darowizny, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne; 

c) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług; 

d) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z 

majątku Stowarzyszenia; 

e) dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów; 

f) inne wpływy. 

2. Funduszami Stowarzyszenia dysponuje Prezes lub wyznaczony przez niego członek 

Stowarzyszenia. 

3. Księgowy prowadzi na bieżąco gospodarkę finansową Stowarzyszenia oraz sporządza 

preliminarz i przedstawia rozliczenie Zarządowi. 

4. Wszystkie dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na działalność statutową i nie mogą być 

przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia. 

 

 

§ 25 

Stowarzyszenie dla uzyskania środków finansowych, koniecznych dla realizacji celów 

statutowych może powoływać fundacje, wstępować do spółek oraz ma prawo posiadania, 

nabywania i zbywania majątku ruchomego i nieruchomego, praw rzeczowych i otwierania kont 

bankowych. 

 

§ 26 

W przypadku likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje uchwałę o trybie likwidacji i 

przeznaczeniu majątku i aktywów Stowarzyszenia. 

 

 

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe 

 

§ 27 

1. Walne Zebranie może podjąć uchwałę dotyczącą rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością dwóch trzecich głosów przy 

obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

 

§ 28 

1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie większością dwóch trzecich 

głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. 

2. Zmiana w Statucie wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny. 

 

§ 29 

1. Wątpliwości wynikające z interpretacji niniejszego Statutu rozstrzyga Zarząd. 

2. Prawo interpretowania wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów wewnętrznych 

przysługuje Zarządowi. 

3. Uchwały Walnego Zebrania nie działają wstecz.  

 

 


