STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO „STRICTE”

Artykuł 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego
„Stricte”.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość
prawną.
3. Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
i poza jej granicami.
4. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

Artykuł 2
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

1. Stowarzyszenie realizuje następujące cele:
a) Wspieranie aktywności obywatelskiej;
b) Przeciwdziałanie problemom niedostosowania społecznego tj. uzaleŜnienie od
środków psychoaktywnych i alkoholu, zjawisko przemocy, przestępczość
nieletnich, prostytucja itd.;
c) Rozwijanie współpracy międzynarodowej i działanie na rzecz Unii
Europejskiej;
d) Propagowanie zdrowego trybu Ŝycia;
e) Działanie na rzecz równego statusu płci;
f) Popularyzowanie problematyki społeczno-kulturowej toŜsamości płci;
g) Działanie na rzecz praw grup marginalizowanych i dyskryminowanych
społecznie;
h) Działanie na rzecz kultury i sztuki;
i) Edukacja społeczeństwa;
j) Profilaktyka

w

zakresie

chorób

cywilizacyjnych

szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS,
k) Udzielanie pomocy rodzinie;
l) Działanie na rzecz praw człowieka;

oraz

epidemii,

ze

m) Udzielanie

pomocy

psychologicznej,

psychoterapeutycznej

i socjoterapeutycznej;
n) Działanie na rzecz ochrony środowiska;
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a) Badania naukowe w ramach wielu subdyscyplin naukowych, zmierzające do
zdiagnozowania

aktualnych

problemów

społecznych

i

wprowadzenia

odpowiednich działań profilaktycznych;
b) Organizowanie seminariów, wykładów, szkoleń, konferencji, pogadanek,
wieczorków poetyckich, wystaw itp.;
c) Prowadzenie

akcji

informacyjno-wydawniczej

w

postaci

publikacji

ksiąŜkowych, ulotek itp.;
d) Realizowanie programów profilaktycznych w zakresie prewencji chorób
cywilizacyjnych i HIV/AIDS;
e) Planowanie

działań

zmierzających

do

integracji

róŜnych

środowisk

społecznych;
f) Poradnictwo psychologiczne, socjologiczne, pedagogiczne i prawne;
g) Organizowanie pomocy społecznej;

Artykuł 3
Członkowie – ich prawa i obowiązki

1.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca obywatelstwo polskie lub zagraniczne (cudzoziemiec), która wypełni
deklarację członkowską i opłaci składki oraz uzyska rekomendację 2 członków
zwyczajnych Stowarzyszenia.

2.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŜe być cudzoziemiec mający miejsce
zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i cudzoziemiec nieposiadający
miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia;
b) Uczestniczyć we wszystkich działaniach Stowarzyszenia;
c) Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

4.

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia;
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b) Przestrzegać statutu i wewnętrznych regulaminów;
c) Regularnie opłacać składki członkowskie;
d) Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach i Nadzwyczajnych Walnych
Zgromadzeniach.
5.

Członkowsko zwyczajne ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej;
b) Wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:
-

RaŜącego naruszenia obowiązków członka Stowarzyszenia;

-

Podejmowania

działań

sprzecznych

z

celami

statutowymi

Stowarzyszenia;
-

Podejmowania działań naruszających dobre imię Stowarzyszenia;

c) Skreślenia za nieopłacenie składek członkowskich przez okres dłuŜszy niŜ trzy
miesiące i nieuregulowanie ich przez okres dwóch tygodni od otrzymania od
Zarządu Stowarzyszenia pisemnego upomnienia;
d) Od uchwały Zarządu, określonej w punkcie b) i c) przysługuje odwołanie do
najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które podejmuje w tej
sprawie ostateczne uchwały. Odwołanie naleŜy wnieść w terminie 14 dni od
daty otrzymania uchwały.
6.

Członek zwyczajny, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków moŜe zostać
uchwałą Zarządu zawieszony w swoich prawach. Przywrócenie praw członkowskich
następuje w drodze uchwały Zarządu po złoŜeniu Zarządowi przez zawieszonego
członka wyjaśnień i zobowiązaniu się do wypełniania obowiązków członkowskich.
Od uchwały Zarządu zawieszającej członka w jego prawach przysługuje prawo
odwołania się do najbliŜszego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

7.

Osoba prawna moŜe być członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członek
wspierający ma prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym,
zobowiązany jest przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia i wewnętrznych
regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia. Utrata członkostwa wspierającego
następuje na skutek utraty osobowości prawnej lub wykluczenia za nieprzestrzeganie
postanowień statutu. Od uchwały Zarządu przysługuje prawo odwołania się do
najbliŜszego Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały
Zarządu.

8.

Stowarzyszenie moŜe być członkiem innych Stowarzyszeń lub organizacji, takŜe
międzynarodowych. Do podjęcia decyzji o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych
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stowarzyszeń lub organizacji upowaŜniony jest Zarząd Stowarzyszenia, a jego
decyzja musi zostać zaakceptowana przez najbliŜsze Walne Zgromadzenie.

Artykuł 4
Władze Stowarzyszenia

1. Władzami Stowarzyszenia są:
-

Walne Zgromadzenie;

-

Zarząd;

-

Komisja Rewizyjna.

2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd nie rzadziej niŜ raz w roku. Do
udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są wszyscy członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia, o ile nie są zawieszeni w swoich prawach. O terminie i miejscu obrad
Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia są informowani przez Zarząd
pisemnie lub poprzez informację opublikowaną w środkach masowego przekazu, co
najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Do załatwienia spraw niecierpiących zwłoki moŜe zostać zwołane Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe zostać zwołane przez Zarząd:
-

Z własnej inicjatywy;

-

Na wniosek Komisji Rewizyjnej;

-

Na wniosek

1/3

ogólnej

liczby wszystkich

członków zwyczajnych

Stowarzyszenia.
5. O terminie i miejscu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
członkowie Stowarzyszenia są informowani przez zwołującego pisemnie, co najmniej
na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
6. Walne Zgromadzenie:
a) Ustanawia składki członkowskie;
b) Dokonuje wyboru członków Zarządu i trzech członków Komisji
Rewizyjnej, zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami
wyborów;
c) Udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
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d) Podejmuje uchwały dotyczące wszystkich spraw Stowarzyszenia,
w szczególności zaś podejmuje uchwały w sprawie zmian Statutu
Stowarzyszenia i rozwiązania Stowarzyszenia;
e) Uchwala regulaminy wewnętrzne i programy działania;
f) Podejmuje uchwały w sprawie akceptacji decyzji podjętych przez
Zarząd Stowarzyszenia o przyjęciu członków wspierających oraz
decyzji i przystąpieniu Stowarzyszenia do innych stowarzyszeń
i innych organizacji;
g) Rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu;
h) Podejmuje uchwały w sprawie ustania członkostwa wspierającego;
i) Podejmuje uchwały w sprawie wystąpienia Stowarzyszenia z innych
stowarzyszeń lub organizacji;
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ma wszelkie prawa Walnego Zgromadzenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
przyjmowane są większością głosów, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 7
i art. 8, pkt 1 niniejszego Statutu;
9. Dla waŜności uchwały koniecznym jest, aby w głosowaniu uczestniczyła przynajmniej
połowa wszystkich uprawnionych do głosowania.
10. Zarząd Stowarzyszenia
a) Zarząd jest trzyosobowy i składa się z Prezesa, Zastępcy Prezesa
i Sekretarza.
b) Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na trzy miesiące.
c) Zarząd zwołuje swoje posiedzenia:
a. Z własnej inicjatywy;
b. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
d) Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia musi być
poprzedzona trzytygodniowym okresem wypowiedzenia, w czasie,
którego ustępująca osoba pełni formalne obowiązki członka Zarządu.
e) Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia.
f) Zarząd

zwołuje

Walne

Zgromadzenie

Stowarzyszenia

oraz

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
g) Zarząd w osobie Prezesa lub Zastępcy Prezesa reprezentuje
Stowarzyszenie na zewnątrz;
h) Zarząd działa w imieniu Stowarzyszenia;
5

i)

Zarząd dysponuje majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień
przyznanych przez walne Zgromadzenie Stowarzyszenia;

j) Zarząd

uchwała

plany

realizacyjne

działań

Stowarzyszenia

i sporządza sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia;
k) Zarząd podejmuje uchwały w sprawie przyjęcia, skreślenia
i wykluczenia członków zwyczajnych;
l) Zarząd podejmuje uchwały o zawieszeniu i przywróceniu praw
członków zwyczajnych;
ł) Zarząd uprawniony jest do przyjmowania członków wspierających
z poszanowaniem postanowień art. 3, pkt 3 niniejszego Statutu.
11. Komisja Rewizyjna:
a) Składa się z Przewodniczącego i dwóch członków;
b) Co

najmniej

Stowarzyszenia

raz
ze

w

roku

kontroluje

szczególnym

działalność

uwzględnieniem

Zarządu

działalności

statutowej;
c) Występuje

do

Zarządu

z

Ŝądaniem

udzielenia

wyjaśnień

w interesujących ją sprawach;
d) Występuje do Zarządu z wynikami i wnioskami z przeprowadzonej
kontroli;
e) W razie potrzeby wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia;
f) Występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
12. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i upływa w dniu Walnego
Zgromadzenia zwołanego w celu wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

Artykuł 5

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia i podejmowania zobowiązań finansowych
upowaŜniony jest jeden z członków Zarządu.
2. Zarząd

moŜe

podjąć

uchwałę

upowaŜniającą

członka

zwyczajnego

do

reprezentowania Stowarzyszenia w konkretnej sprawie. Nie moŜe to jednak dotyczyć
spraw związanych z podejmowaniem zobowiązań finansowych

w imieniu

Stowarzyszenia.
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Artykuł 6

1. Środki finansowe Stowarzyszenia pozyskiwane są z:
a) Składek członkowskich;
b) Dotacji;
c) Darowizn i zapisów;
d) Działalności gospodarczej prowadzonych według ogólnych zasad określonych
przepisami prawa.
2. Dochód z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej słuŜy realizacji
celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków.
3.Wysokość składek członkowskich określa Walne Zgromadzenie.
4. Zabrania się:
a) Udzielania poŜyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do
jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małŜeńskim 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”;
b) Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeŜeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, chyba Ŝe to
wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;
d) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich;

Artykuł 7

1. Zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności, co
najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
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Artykuł 8

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje droga uchwały Walnego Zgromadzenia
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała, o której mowa w pkt 1 określa cel, na który zostaje przekazany majątek
Stowarzyszenia,

pozostały

po

uregulowaniu

wszelkich

zobowiązań

finansowych

Stowarzyszenia, zaciągniętych w okresie jego istnienia, a takŜe wyznacza likwidatora
Stowarzyszenia.
Artykuł 9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, „Prawo
o stowarzyszeniach” z późniejszymi zmianami.

Stan prawny obowiązujący od dnia 05.09.2007.
http://www.stricte.org
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