STATUT
KRAJOWEGO KOMITETU WYCHOWANIA RESOCJALIZUJĄCEGO
ROZDZIAŁ I

CHARAKTER, NAZWA, SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA
§1
1. Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, zwany dalej „Komitetem” jest
stowarzyszeniem społecznym zrzeszającym osoby fizyczne i prawne działające na
rzecz i dla dobra dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem i sieroctwem
społecznym, zwanych dalej, „dziećmi ulicy”.
2. Komitet jest kontynuatorem idei Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy; wykorzystuje myśl
pedagogiczną i czerpie z doświadczeń osób i organizacji działających na rzecz dzieci
ulicy.
3. Komitet jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie.
4. Komitet jest organizacją pożytku publicznego, działa zgodnie z postanowieniami ustawy
o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z
innymi przepisami prawa oraz niniejszego statutu.
5. Komitet posiada osobowość prawną.

§2
1. Terenem działania Komitetu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Komitetu jest miasto stołeczne Warszawa.

§3
1. Komitet jest członkiem Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych – FICE,
jako polska sekcja tej organizacji.
2. Komitet może należeć do innych, niż wymieniona w ust. 1 organizacji krajowych i
zagranicznych działających na rzecz dzieci.
3. Komitet reprezentuje organizacje, których jest członkiem, za ich zgodą i w określonym
przez nie zakresie.

§4
1. Pełna nazwa Komitetu brzmi: „Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego im.
Kazimierza Lisieckiego członek Międzynarodowej Federacji Wspólnot Wychowawczych
FICE”.
2. Pełnej nazwy Komitet używa na papierze firmowym oraz w pieczęci podłużnej.
3. Komitet używa także nazwy skróconej w brzmieniu: „Krajowy Komitet Wychowania
Resocjalizującego – KKWR”.
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4. Komitet we współpracy międzynarodowej używa nazwy w języku angielskim w brzmieniu:
„National Committee for Education and Resocialisation member of the International
Federation of Educational Communities”.

ROZDZIAŁ II

CELE, ZADANIA I ŚRODKI DZIAŁANIA
§5
Celem Komitetu jest zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu oraz
wyrównywanie startu życiowego dzieci i młodzieży wychowujących się w warunkach
utrudniających prawidłowy rozwój i socjalizację, a w szczególności:
1) upowszechnianie idei prorodzinnego i środowiskowego modelu opieki nad dzieckiem,
2) upowszechnianie i ochrona praw dziecka i rodziny, ochrona dzieci i młodzieży przed
skutkami przemocy i patologii społecznej, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin
wychowujących dzieci,
3) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom ulicy,
4) działanie na rzecz porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologii społecznej,
5) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości pozarodzinnych (instytucjonalnych)
form opieki,
6) upowszechnianie zdrowego stylu życia, sportu, kulturalnej rozrywki, wiedzy i
zachowań proekologicznych.

§6
Cele statutowe Komitet realizuje poprzez:
1) współpracę z organami władzy, administracją rządową i samorządami terytorialnymi
oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
2) wyrażanie opinii i stanowiska wobec problemów społecznych i rozwiązań będących w
gestii Komitetu,
3) prowadzenie działalności wydawniczej,
4) organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń instruktażu i pomocy metodycznej,
5) organizowanie środowiskowej pomocy i opieki profilaktyczno-wychowawczej oraz
otwartych form wychowania resocjalizującego,
6) wypracowywanie i upowszechnianie programów pedagogiczno-społecznych,
edukacyjnych, krajoznawczych, sportowych wzbogacających pracę na rzecz dzieci
ulicy,
7) prowadzenie poradnictwa, doradztwa i podejmowanie interwencji w zakresie działania
Komitetu,
8) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność
statutową Komitetu, prowadzenie działalności charytatywnej,
9) programowe i materialne wspieranie placówek oraz działań na rzecz dzieci
ulicy podejmowanych przez inne podmioty,
10)organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń,
upowszechnianie polskiej myśli i praktyki pedagogicznej dotyczącej
rozwiązywania problemów dzieci ulicy,
11)inicjowanie i prowadzenie prac badawczych nad rozwojem dziecka, badanie
potrzeb dzieci i wskazywanie możliwości ich zaspokajania,
12) upowszechnianie wolontariatu.
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§7
W ramach działalności statutowej Komitet może:
1) organizować i prowadzić środowiskowe ogniska wychowawcze oraz inne placówki
opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, wypoczynku wakacyjnego, poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego i rodzinnego, dokształcania i doskonalenia
zawodowego, w szczególności nauczycieli i służb socjalnych,
2) reprezentować interesy dziecka i rodziny – za ich zgodą – przed szkołą, placówką
opiekuńczo-wychowawczą, sądem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych
prawem.

§7a
1. Komitet może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w § 5
statutu.

§8
1. Komitet w swojej działalności propaguje ideę przyjaźni, mianując się
„Przyjacielem Dzieci Ulicy”.
2. Osoby odznaczające się szczególną aktywnością w organizowaniu pomocy, opieki
oraz profilaktycznej i resocjalizacyjnej pracy na rzecz dzieci ulicy, które zyskały
zaufanie, uznanie i przyjaźń dzieci - Komitet wyróżnia godnością o nazwie:
„Przyjaciel Dzieci Ulicy”.
3. Regulamin godności, o której mowa w ust. 2 zatwierdza Zarząd Komitetu,
zwany dalej „Zarządem”.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§9
1. Członkami Komitetu mogą być osoby fizyczne i prawne oraz inne jednostki
organizacyjne, które zgłoszą gotowość do realizacji celów i zadań statutowych oraz
pisemną deklarację przystąpienia do stowarzyszenia.
2. Członkowie Komitetu dzielą się na:
1) założycieli honorowych,
2) zwyczajnych,
3) wspierających.

§ 10
1. Członkami założycielami honorowymi Komitetu, zwanymi dalej „założycielami” są:
Włodzimierz Brzeziński, Leszek Gomółka, Wiesław Kołak, Marek Konopczyński, Lech
Milewicz, Lesław Pytka.
2. Założyciele mają prawa członków zwyczajnych, a ponadto mogą uczestniczyć w
posiedzeniach Zarządu z głosem uprawnionym.
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3. Prawa, o których mowa w ust. 2, wygasają, jeśli założyciel nie uczestniczy w żadnej
formie działalności Komitetu w czasie dłuższym niż 1 rok albo złoży rezygnację na piśmie.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
1) uczestniczyć w zebraniu ogólnym z głosem decydującym,
2) wybierać i być wybieranym do władz Komitetu.
3. Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) aktywny udział w realizacji celów i zadań Komitetu,
2) przestrzeganie statutu i uchwał władz Komitetu,
3) opłacanie składek członkowskich.

§ 12
1. Członkiem wspierającym może być:
1) pełnoletnia osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną,
deklarująca czynne poparcie celów i zadań Komitetu, mająca swoją siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej polskiej lub poza jej granicami.
2. Członek wspierający, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest reprezentowany przez swoich
przedstawicieli, posiadających rekomendację na piśmie.
3. Rekomendacja może być cofnięta przez osobę lub organizację, która ją wystawiła, na
wniosek Komitetu lub z powodów określonych przez rekomendujących.
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w zebraniach ogólnych z głosem
doradczym.
5. Członek wspierający nie może wybierać i być wybieranym do władz Komitetu.

§ 13
1. Przynależność członka Komitetu ustaje w wypadku:
1) rezygnacji złożonej na piśmie,
2) skreślenia,
3) wykluczenia.
2. Skreślenie członka zwyczajnego następuje w wypadku gdy:
1) członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy Komitetu,
2) nie opłaca składek członkowskich,
3) naruszył postanowienia statutu lub uchwał Komitetu.
3. Wykluczenie z Komitetu następuje, gdy członek w sposób rażący uchybia
postanowieniom statutu albo niegodnym zachowaniem naruszył dobre imię i
autorytet Komitetu.
4. Wykluczenie lub skreślenie członka może nastąpić na podstawie uchwały
Zarządu.
5. Od uchwały, o której mowa w ust.4, członek ma prawo odwołać się na
piśmie do Zebrania Ogólnego w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.
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6. Rozpatrzenie odwołania następuje w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty
złożenia.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE KOMITETU
§14
1. Naczelnymi władzami Komitetu są:
1) Zebranie Ogólne,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. W wypadku ustąpienia członków władz Komitetu w czasie trwania kadencji,
władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia, jednakże liczba członków
uzupełniających nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru.

§ 15
1. Uchwały władz Komitetu zapadają, z zastrzeżeniem § 34 ust 1, zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym
terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
2. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.
3. Głosowanie jest jawne, jednak na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby uczestników
może być tajne.

§ 16
1. Najwyższą władzą Komitetu jest Zebranie Ogólne.
2. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należą:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie głównych kierunków działania Komitetu,
3) ocena działalności Komitetu i jego organów, udzielanie absolutorium Zarządowi,
4) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie regulaminów działania organów Komitetu,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Komitetu.
3. Zebranie Ogólne, w trybie zwyczajnym, zwoływane jest co roku z tym, że zebranie
sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.
4. Zebranie Ogólne w trybie nadzwyczajnym zwoływane jest przez Zarząd z własnej
inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej ¼ członków
zwyczajnych Komitetu w terminie 6–ciu tygodni od daty formalnego zgłoszenia
wniosku.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Zebrania Ogólnego oraz projektach uchwał –
członkowie Komitetu powiadamiani są na piśmie, na co najmniej 14 dni przed datą
zebrania.
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§ 17
1. Zarząd jest najwyższą władzą Komitetu pomiędzy obradami Zebrania Ogólnego.
2. Zarząd składa się z 5-7 członków wybieranych imiennie przez Zebranie Ogólne.
3. Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
4. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarz,
skarbnik oraz członkowie Zarządu. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
5. Czynności członka Zarządu można wykonywać tylko osobiście.

§ 18
Do Kompetencji Zarządu należą:
1) uchwalanie rocznych planów działalności i planów finansowych,
2) zwoływanie Zebrania Ogólnego,
3) przygotowywanie projektów uchwał podejmowanych na Zebraniu Ogólnym,
4) przyjmowanie, skreślanie, wykluczanie członków,
5) reprezentowanie Komitetu na zewnątrz,
6) tworzenie delegatur Komitetu,
7) powoływanie i likwidowanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych KKWR,
8) wykonywanie uchwał Zebrania Ogólnego,
9) podejmowanie innych uchwał.

§ 19
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Przewodniczącego lub Sekretarza
Zarządu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. W posiedzeniach Zarządu biorą udział założyciele, na zasadach określonych w § 10
ust 2.

§ 20
1. Przewodniczący Zarządu, zwany dalej „Przewodniczącym”, kieruje bieżącymi
pracami Komitetu, a w szczególności:
1)
2)
3)
4)
5)

reprezentuje Komitet na zewnątrz,
koordynuje pracę jednostek wewnętrznych,
organizuje pracę Zarządu,
odpowiada za gospodarkę finansową i majątek Komitetu,
jest kierownikiem zakładu pracy wobec pracowników Komitetu.

2. Przewodniczący ma głos rozstrzygający w przypadku równej liczby głosów w
Zarządzie.

§ 21
1. Przy Zarządzie działa Rada Programowa, która jest organem opiniodawczym i
doradczym.
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2. Radę Programową powołuje Przewodniczący na okres 2 lat.
3. Rada Programowa jest organem kolegialnym, działającym na zasadzie równości
wszystkich członków, na podstawie przyjętego przez Zarząd regulaminu.
4. Zarząd może powoływać, na zasadach przez siebie określonych,
inne niż
wymieniony w ust.1 organy opiniodawcze, jak: „Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy”,
zespoły ekspertów, komisje.

§ 22
Dla realizacji celów statutowych Zarząd może tworzyć wewnętrzne jednostki
organizacyjne oraz placówki działające na podstawie przepisów dotyczących
organizacji i prowadzenia placówek niepublicznych.

§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli odrębnym od Zarządu i
niepodlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,
3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji 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.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1) kontrola całokształtu działalności Komitetu, a w szczególności gospodarki finansowej,
przeprowadzana nie rzadziej niż raz do roku,
2) składanie sprawozdań na Zebraniu Ogólnym wraz z oceną działalności Zarządu i
wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi,
3) przedstawianie na Zebraniu Ogólnym uwag i wniosków dotyczących działalności
Komitetu.

ROZDZIAŁ V

TERENOWE JEDNOSTKI KOMITETU
§ 24
1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Komitetu są delegatury tworzone przez
Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych deklarujących zamiar
realizacji celów statutowych Komitetu w określonym rejonie kraju.
2. Delegatura, w porozumieniu z Zarządem określa zakres i obszar działania, który jest
niezależny od podziału administracyjnego kraju.
3. Mogą być tworzone delegatury, w skład których wchodzą członkowie zainteresowani
realizacją wybranych zadań Komitetu.
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§ 25
1. Władzami delegatury są:
1) Zebranie członków delegatury, zwane dalej „Zebraniem”,
2) Kolegium,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Organem kontrolnym delegatury liczącej mniej niż 15 członków jest Komisja Rewizyjna
KKWR.
3. Na czele delegatury stoi Pełnomocnik, powołany spośród członków Kolegium przez
Przewodniczącego, działający z jego upoważnienia i w jego imieniu.
4. Kadencja władz delegatury trwa 4 lata.
5. W sprawie uzupełnienia władz delegatury stosuje się odpowiednio § 14 ust. 3.

§ 26
1. Do kompetencji Zebrania należy:
1) uchwalanie planu działania i planu finansowego,
2) wybór władz delegatury,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności delegatury,
4) podejmowanie uchwał w ramach zakresu działania.
2. Zebranie zwoływane jest przez Pełnomocnika nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 27
1. Kolegium składa się z 3-5 członków.
2. Do kompetencji kolegium należy:
1) kierowanie działalnością delegatury w zakresie określonym przez Zarząd,
2) realizowanie uchwał zebrania oraz władz nadrzędnych KKWR,
3) opracowywanie planów działalności i planów finansowych delegatury oraz
sprawozdania z ich wykonania,
4) gromadzenie środków finansowych na działalność delegatury
5) uchwalanie regulaminu delegatury.

§ 28
W sprawach dotyczących Komisji Rewizyjnej delegatury stosuje się odpowiednio § 23.

§ 29
1. Delegatura ulega rozwiązaniu w drodze uchwały Zarządu, w razie:
1) zmniejszenia liczby członków poniżej 5,
2) ustania działalności,
3) na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej Komitetu,
4) z innych powodów, na wniosek Zebrania przyjęty zwykłą większością głosów
przy liczbie członków do 15 i większością 2/3 głosów przy większej liczbie
członków.
2. Do rozwiązania delegatury mają zastosowanie odpowiednio przepisy § 34.
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ROZDZIAŁ VI

REPREZENTACJA, SKŁADKI CZŁONKOWSKIE, MAJĄTEK KOMITETU
§ 30
Oświadczenia woli we wszystkich sprawach, w tym również majątkowych, w imieniu
Komitetu składają: Przewodniczący - jednoosobowo albo co najmniej dwóch członków
Zarządu łącznie.

§ 31
1. Wysokość składki członkowskiej ustala Zebranie Ogólne.
2. Składka za dany rok kalendarzowy powinna być wpłacona do kasy Komitetu najpóźniej do
30 stycznia każdego roku.

§ 32
Środki na działalność Komitetu pochodzą:
1) ze składek członkowskich,
2) z wpływów ze zbiórek,
3) z darowizn, spadków, zapisów,
4) z wpływów z działalności gospodarczej, której dochód służy realizacji celów
statutowych,
5) z innych wpływów.

§ 33
Niniejszy statut zabrania:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Komitetu w
stosunku do jego członków, członków organów Komitetu lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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,
zwanej dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku 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 władz Komitetu lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych iż w stosunku do osób
trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego
Komitetu,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Komitetu, jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE KOMITETU,
ZMIANY ORGANIZACYJNE
§ 34
1. Uchwały w sprawie zmian statutu bądź rozwiązania Komitetu podejmuje Zebranie Ogólne
większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Komitetu, Zebranie Ogólne wybiera Komisję
Likwidacyjną w składzie 3 - 5 osób.
3. Pozostały po likwidacji majątek Komitetu przekazany będzie na cele związane z celami
statutowymi likwidowanego Komitetu, zgodnie z uchwałą Zebrania Ogólnego.

§ 35
Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem rejestracji.

Warszawa dnia 21 lutego 2011 r.
Tekst statutu
zgodny z Uchwałą Zebrania Ogólnego
z dnia 21 lutego 2011 r.

Przewodniczący KKWR
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