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STATUT
Stowarzyszenia Pedagogów Społecznych RIPOSTA

TEKST JEDNOLITY
Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie

nosi

nazwę

„Stowarzyszenie

Pedagogów

Społecznych

RIPOSTA”

w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,
działającym na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.
§3
Siedzibą stowarzyszenia jest Miasto Poznań. Terenem działań jest Rzeczypospolita Polska oraz
zagranica. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność
poza granicami kraju, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność.
§4
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów
ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami oraz
niniejszego statutu.
§5
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i logo. Wzór pieczęci i logo ustala

Zarząd

Stowarzyszenia.
§6
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych
celach.
§7
Działalność Stowarzyszenie może opierać się zarówno na społecznej pracy członków, jak i może
zatrudniać pracowników do prowadzenia działań związanych z realizacją celów statutowych.
Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie Zarządu mogą być pracownikami Stowarzyszenia
Rozdział 2. Cele i środki działania
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§8
Celami Stowarzyszenia jest:
1. działanie na rzecz wyrównywania szans dzieci, młodzieży i dorosłych w dostępie do edukacji, rynku
pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
2. przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom, opierające się na propagowaniu aktywizacji
społecznej, kulturalnej, sportowej i zawodowej oraz socjoterapii i promocji zdrowia wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych;
3. szeroko rozumiana pedagogika społeczna, w tym, propagowanie działań metodami streetworkingu i
pracy podwórkowej czyli w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi, w ich środowisku.
§9
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, edukacji, opieki wychowawczej i socjoterapii,
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, rekreacji i turystyki, w tym inicjowanie programów reintegracji
społecznej

i

resocjalizacji

kierowanych

do

dzieci,

młodzieży

i

dorosłych

z

obszarów

marginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. organizowanie i prowadzenie placówek umożliwiających podopiecznym reintegrację społeczną, rozwój
zainteresowań i uzdolnień oraz udzielanie im pierwszej pomocy socjalnej, w tym także, poprzez
zakwaterowanie i wyżywienie;
3. prowadzenie ośrodków informacji i edukacji oraz szeroko pojętego doradztwa oraz organizowanie
konferencji, szkoleń, warsztatów i wydarzeń i akcji społecznych, sportowych i kulturalnych;
4. przygotowywanie społeczeństwa do funkcjonowania w ramach zintegrowanych wspólnot europejskich
oraz budowanie szerokiego partnerstwa społecznego i kulturalnego, w tym także promowanie i
organizacja wolontariatu;
5. prowadzenie działalności wydawniczej;
6. obsługę administracyjną, księgową i logistyczną działalności stowarzyszenia;
7. pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizn, w tym poprzez organizację i prowadzenie zbiórek
publicznych i innych imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej i oświatowej oraz z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych z kraju i zagranicy na zasadzie
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć bądź pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
§ 10
Stowarzyszenie prowadzi działania w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
I. Działalność odpłatna Stowarzyszenia:
1. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, edukacji, opieki wychowawczej i socjoterapii,
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, rekreacji i turystyki, w tym inicjowanie programów reintegracji
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społecznej

i

resocjalizacji

kierowanych

do

dzieci,

młodzieży

i

dorosłych

z

obszarów

marginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. organizowanie i prowadzenie placówek umożliwiających podopiecznym reintegrację społeczną, rozwój
zainteresowań i uzdolnień oraz udzielanie im pierwszej pomocy socjalnej, w tym także, poprzez
zakwaterowanie i wyżywienie;
3. prowadzenie ośrodków informacji i edukacji oraz szeroko pojętego doradztwa oraz organizowanie
konferencji, szkoleń, warsztatów i wydarzeń i akcji społecznych, sportowych i kulturalnych;
4. przygotowywanie społeczeństwa do funkcjonowania w ramach zintegrowanych wspólnot europejskich
oraz budowanie szerokiego partnerstwa społecznego i kulturalnego, w tym także promowanie i
organizacja wolontariatu;
5. prowadzenie działalności wydawniczej;
6. obsługę administracyjną, księgową i logistyczną działalności stowarzyszenia;
7. pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizn, w tym poprzez organizację i prowadzenie zbiórek
publicznych i innych imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej i oświatowej oraz z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych z kraju i zagranicy na zasadzie
wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć bądź pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
II. Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia:
1. prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, edukacji, opieki wychowawczej i socjoterapii,
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, rekreacji i turystyki, w tym inicjowanie programów reintegracji
społecznej

i

resocjalizacji

kierowanych

do

dzieci,

młodzieży

i

dorosłych

z

obszarów

marginalizowanych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym;
2. organizowanie i prowadzenie placówek umożliwiających podopiecznym reintegrację społeczną, rozwój
zainteresowań i uzdolnień oraz udzielanie im pierwszej pomocy socjalnej, w tym także, poprzez
zakwaterowanie i wyżywienie;
3. prowadzenie ośrodków informacji i edukacji oraz szeroko pojętego doradztwa oraz organizowanie
konferencji, szkoleń, warsztatów i wydarzeń i akcji społecznych, sportowych i kulturalnych;
4. przygotowywanie społeczeństwa do funkcjonowania w ramach zintegrowanych wspólnot europejskich
oraz budowanie szerokiego partnerstwa społecznego i kulturalnego, w tym także promowanie i
organizacja wolontariatu;
5. prowadzenie działalności wydawniczej;
6. obsługę administracyjną, księgową i logistyczną działalności stowarzyszenia;
7. pozyskiwanie grantów, dotacji i darowizn, w tym poprzez organizację i prowadzenie zbiórek
publicznych i innych imprez zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8. współdziałanie z organami władzy państwowej, samorządowej i oświatowej oraz z innymi instytucjami,
organizacjami i osobami dla osiągnięcia wspólnych celów statutowych z kraju i zagranicy na zasadzie
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wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć bądź pomocy w
uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
Rozdział 3. Prawa i obowiązki członków

§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie
członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
§ 12
Stowarzyszenie posiada członków:


zwyczajnych,



wspierających,



honorowych.
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która: złoży deklarację
członkowską.
§ 14
Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu
Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet
członków zwyczajnych, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków złożone w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści rozstrzygnięcia.
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 15
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
§ 16
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu
Stowarzyszenia. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet
członków wspierających, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia
Członków w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o treści rozstrzygnięcia. Odwołanie
rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 17
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Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§ 18
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek co najmniej połowy członków
Stowarzyszenia.
§ 19
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4. zgłaszania wniosków odnośnie działalności Stowarzyszenia.
§ 20
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego płacenia składek członkowskich.
§ 21
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą
jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają
takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§ 22
Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 23
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§ 24
Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
2. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
3. wykluczenia przez Zarząd:


z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,



z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
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z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,



na pisemny wniosek przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia z powodów wskazanych powyżej,



z powodu utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
§ 25
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie
do Walnego Zgromadzenia Członków złożone w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia o
treści uchwały. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.
Rozstrzygnięcie Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczne.
Rozdział 4. Władze Stowarzyszenia
§ 26
Władzami Stowarzyszenia są:



Walne Zgromadzenie Członków,



Zarząd,



Komisja Rewizyjna.
§ 27
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
§ 28
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia Statutu
stanowią inaczej.
§ 29

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
członkowie wspierający, członkowie honorowi z głosem doradczym.
3. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§ 30
Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest co najmniej raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia.
Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni
przed terminem zebrania.
§ 31
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Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane
przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej jednej
trzeciej ogólnej liczby Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 32
Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie jest jawne.
§ 33
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Stowarzyszenia,
2. uchwalanie zmian statutu,
3. wybór i odwoływanie Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
7. uchwalanie budżetu,
8. uchwalanie wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdań finansowych,
10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia i jego władze;
11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.
§ 34
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
§ 35
Zarząd składa się z trzech osób: Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
§ 36
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. W
posiedzeniach tych mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej lub zaproszeni goście z głosem
doradczym.
§ 37
Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizacja celów Stowarzyszenia,
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2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
8. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. przyjmowanie i wykluczanie członków w przypadkach wskazanych w statucie.
§ 38
Do reprezentowania Stowarzyszenia, składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz
zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 39
Zarząd prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie
Członków.
§ 40
Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontrola
przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
§ 41
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza.
§ 42
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności Stowarzyszenia,
2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3. prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 43
Komisja Rewizyjna prowadzi swą działalność zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Walne
Zgromadzenie Członków.
§ 44
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,
uzupełnienie ich składu na okres do końca kadencji może nastąpić w drodze kooptacji, której
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dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie
więcej niż połowę składu organu.
Rozdział 5. Majątek i fundusze
§ 45
Majątek Stowarzyszenia powstaje
1. ze składek członkowskich,
2. z dotacji, subwencji, grantów,
3. z darowizn, spadków, zapisów,
4. z dochodów z własnej działalności statutowej,
5. z dotacji i ofiarności publicznej i sponsoringu,
6. z innych prawnie dopuszczalnych źródeł.
§ 46
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę pieniężną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 47
Zabrania się:


Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do ich
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”.



Przekazywania majątku organizacji 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.
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 organizacji albo podmiotu.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 48
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków ilością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 49
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Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób
jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§ 50
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o
Stowarzyszeniach.
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