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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Stowarzyszenie “Bądźmy Razem” na Rzecz Integracji Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych  w Tarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją 

pozarządową, pożytku publicznego, niedochodową i samopomocową.  

 

§ 2 

Działa na rzecz i w imieniu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, 

autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, ich rodzin / i opiekunów prawnych/, w 

szczególności uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. E. 

Gierat w Tarnowie i Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Klikowskiej. 
 

§ 3. 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie prawa o 

stowarzyszeniach i porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

§ 4. 

Stowarzyszenie posługuje się znakiem w kształcie kwadratu wypełnionego tłem w 

kolorze niebieskich i żółtych ramakach, w górnej części kwadratu jest pólkolisty 

napis w kolorze żółtym Bądźmy Razem a w dolnej części trzy czerwone serca 

zachodzące na siebie. 

 

§ 5. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a 

siedzibą miasto Tarnów.  

  

§ 6. 

Przy realizacji celów statutowych  Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 7. 

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków i 

wolontariuszy niebędących członkami  Stowarzyszenia. Do prowadzenia swoich 

spraw może zatrudniać pracowników, także spośród grona swoich członków. 

 

 

§ 8. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 
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Rozdział II 

CELE I SPOSOBY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH 

 

§ 9. 

Celem Stowarzyszenia jest: 

 

1. Stworzenie warunków do pełnej integracji społecznej osób 

niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym. 

2. Podejmowanie działań na rzecz pełnej rehabilitacji społecznej i zawodowej 

osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnością 

sprzężoną. 

3. Edukacja dorosłych w zakresie wiedzy o rozwoju, potrzebach i wychowaniu 

dzieci z różnymi niepełosprawnościami oraz doskonalenie umiejętności 

wychowawczych rodziców i opiekunów.  

4. Zmiana relacji społeczeństwa do niepełnosprawnych w kierunku akceptacji                                 

i tolerancji. 

5. Doskonalenie profesjonalnych umiejętności osób zajmujących się edukacją, 

wychowaniem i pomaganiem osobom niepełnosprawnym, również w oparciu o 

doświadczenia specjalistów z krajów Unii Europejskiej.  

6. Nawiązywanie kontaktów rówieśniczych z osobami niepełnosprawnymi                                      

z krajów Unii Europejskiej. 

7. Ograniczenie skutków patologii społecznej dotykającej osoby 

niepełnosprawne. 

 

§ 10. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m. in. przez: 

1. Organizowanie grupowych i indywidualnych form terapii, pomocy                                       

i edukacji psychologiczno - pedagogicznej dla niepełnosprawnych dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

2. Tworzenie ośrodków wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z różnymi 

niepełnosprawnościami oraz świetlic, domów opieki i innych placówek. 

3. Tworzenie i realizowanie autorskich programów profilaktycznych, 

edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych i rehabilitacyjnych. 

4. Inicjowanie i organizowanie seminariów i konferencji dla osób zajmujących 

się pracą z dziećmi i młodzieżą, celem wymiany doświadczeń i doskonalenia 

umiejętności zawodowych. 

5. Organizowanie różnorodnych form turystyki, wypoczynku i rekreacji dla 

osób niepełnosprawnych na terenie kraju oraz za granicą.  

6. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na działalnośc statutową  

         Stowarzyszenia.      
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7. Organizowanie integracyjnych imprez środowiskowych, lokalnych                                         

i ogólnopolskich prezentujących osiągnięcia artystyczne i edukacyjne osób 

niepełnosprawnych. 

8. Szkolenie członków Stowarzyszenia. 

9. Integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez aktywną działalność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską promującą ich osiagnięcia. 

10. Propagowanie osiągnięć Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

im. E.  Gierat w Tarnowie i  Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. 

Klikowskiej w   Tarnowie w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych  

poprzez różne formy public   - relations.  

11. Realizacja programów finansowanych ze środków organizacji 

pozarządowych, fundacji oraz Unii Europejskiej promujących integrację 

społecznę osób niepełnosprawnych.  

12. Podejmowanie działań z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki patologii 

społecznej. 

13. Prowadzenie działalności w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, w tym 

organizowanie zajęć i imprez sportowych  w celu poprawy stanu 

sprawności psychofizycznej, upowszechniania kultury fizycznej i 

rozwijania talentów sportowych. 

14.  Prowadzenie Galerii Sztuki Niepełnoprawnych Twórców „Aniołowo”, w tym 

działalność wystawiennicza, organizowanie konkursów plastycznych, 

wernisaży, warsztatów plastycznych. 

 

§ 11. 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną  i odpłatną działalność pożytku publicznego  

w następującym zakresie: 

1. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i 

rekreacyjnych – Kod PKD – 85.51.Z 

2. Działalność fizjoterapeutyczna – Kod PKD – 86.90.A 

3. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej – Kod PKD – 85.52.Z 

4. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane  - 

Kod PKD – 85.59.B 

5. Działalność wspomagająca edukację – Kod PKD – 85.60.Z 

6. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – Kod PKD – 86.90.E 

7. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – Kod PKD – 88.99.Z 

8. Działalność obiektów kulturalnych – Kod PKD – 90.04.Z 
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§ 12. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zgodzie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 13. 

Cały dochód Stowarzyszenia przeznaczany jest na realizację celów statutowych. 

 

Rozdział III 

CZŁONKOWIE - ICH  PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 14. 

Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

 

§ 15. 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba 

fizyczna, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez 

Zarząd. 

 

§ 16. 

Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Korzystania z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz 

Stowarzyszenia.  

2. Wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania 

Stowarzyszenia.  

3. Uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu.  

4. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej. 

 

§ 17. 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz 

Stowarzyszenia.  

2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

3. Regularne opłacanie składek członkowskich.  

4. Dbanie o dobre imię Stowarzyszenia. 

 

§ 18. 

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub 

prawna  zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która 
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zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd 

na podstawie pisemnej deklaracji. 

2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom 

zwyczajnym, mają również prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z 

głosem doradczym. Członek wspierający - osoba prawna, działa w 

Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 

 

 

§ 19. 

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie 

zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto 

jest zwolniony z płacenia składek członkowskich. 

 

§ 20. 

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 

1. Rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu.  

2. Wykluczenie przez Zarząd:  

1) za działalność sprzeczną ze statutem i uchwałami Stowarzyszenia 

2) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia 

3) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy.  

 

§ 21. 

1. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia członkowi 

przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia na co najmniej 21 dni 

przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w kwestii skreślenia lub wykluczenia 

członka jest ostateczna.  

 

Rozdział IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§ 22. 

Organami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie,  

2. Zarząd,  

3. Komisja Rewizyjna.  
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§ 23. 

Kadencja wszystkich organów Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu jawnym podczas Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 24. 

Uchwały organów zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 25. 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów 

Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z 

tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków 

pochodzących z wyboru. 

 

§ 26. 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.  

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako 

sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając 

członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad pisemnie 

bądź w inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. 

3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 

uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie może 

ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.  

4. Jeżeli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi 

inaczej, odbywa się ono godzinę później w tym samym miejscu.  

5. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie zwyczajni i honorowi 

Stowarzyszenia, oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający                                          

i zaproszeni goście.  

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,  

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej,  

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,  

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,  

5) nadawanie godności członka honorowego,  

6) podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się,  

7) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność 

Zarządu 

8) powoływanie Pełnomocnika reprezentujacego Stowarzyszenie w 

umowach i sporach z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
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§ 27. 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: 

1) z własnej inicjatywy,  

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,  

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/2 członków zwyczajnych.  

2.   Walne Zgromadzenie winno być zwołane w terminie 1 miesiąca od  

      daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których    

      zostało zwołane. 

 

§ 28. 

1. Pomiędzy posiedzeniami Walnego Zgromadzenia najwyższą władzę sparwuje 

Zarząd.  

2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i 3 członków, spośród których 

wybiera się sekretarza i skarbnika.  

3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 

skarbowe.  

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby,                                        

nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.  

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności                                       

3 członków zarządu. W razie równości głosów decyduje głos prezesa. 

6. Do kompetencji Zarządu należy:  

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  

2) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  

3) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych uprawnień 

przyznanych przez Walne Zgromadzenie,  

4) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,  

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,  

6) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych                                               

i wspierających,  

7) rozpatrywanie sporów między członkami, powstałych na tle działalności 

Stowarzyszenia.  

 

§ 29. 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne 

Zgromadzenie, na okres 3 lat. 

3. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być:  
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1) członek zarządu Stowarzyszenia ani osoba pozostająca z nim w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

2) osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w 

tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie 

wyższej, niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

5. Spośród członków Komisji wybiera się przewodniczącego. 

6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,  

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli 

 i żądanie wyjaśnień,  

3) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  

4) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności 

oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla 

ustępującego Zarządu.  

 

Rozdział V 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§ 30. 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dotacji, 

darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej 

oraz ofiarności publicznej.  

2. Dochody z działalności gospodarczej służą realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego 

członków.  

3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.  

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań 

majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo 

bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie. 

5. Zarząd raz w roku, w pierszym kwartale po zakończeniu roku obrachunkowego, 

składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.  

6.  Zabrania się:   
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub 

pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
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bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, 

opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”, 

2) 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 zasadach, 

3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 

członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach 

innych niż w stosunku do osób trzecich,  

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów 

lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.  
 

Rozdział VI 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 

 

§ 31. 

1. Zmianę statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w 

obecności co najmniej połowy zwyczajnych członków Stowarzyszenia. W 

przypadku braku dostatecznej liczby członków odpowiednio stosuje się  § 26 

pkt.3  

2. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. 

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie 

decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną, która 

przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Zastrzega się przekazanie majątku 

organizacjom nie nastawionym na zysk, charytatywnym o celach zbliżonych do 

celów Stowarzyszenia.  
 


