
Statut Stowarzyszenia 
 

Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

 

 

§1  
Stowarzyszenie pod nazwą "Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich Serce" i zwane 
jest dalej Stowarzyszeniem. 
 

§2 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 
 

§3  
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym Stowarzyszeniem posiadającym 
osobowość prawną. 
 

§4  
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. z 
1989 r. Nr 20, póz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu 
posiada osobowość prawną. 

 
§5  

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach i zadaniach. 
 

§6  
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla 
właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza 
granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 
 

§7  
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 
Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych. 
 

§8  
Stowarzyszenie może używać pieczęci, emblematów i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia zatwierdzony przez Walne 
Zebranie Stowarzyszenia. 
 

§9 

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony. 
 

§10  
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych zadań może powołać inne 
jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych. 



Rozdział II  

Cele Stowarzyszenia i sposoby działania 
 

§11 

Celem Stowarzyszenia jest:  
1) Promowanie i rozwijanie postaw prozdrowotnych w zakresie zadań zdrowia publicznego 

w różnych obszarach społecznych w zależności od potrzeb zgodnie z art. 3 ust.2 ustawy 
z dn.11.09.2015r. i art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014. poz. 1118 z póź. zm.)  

2) Realizowanie i upowszechnianie profesjonalnych metod terapii osób 
współuzależnionych i ich rodzin.  

3) Realizowanie nowoczesnych i profesjonalnych metod terapii zapobiegania 
sytuacjom kryzysowym u abstynentów, programów terapeutycznych uzależnień i 
współ-uzależnień.  

4) Zmiana świadomości i postaw społecznych w kierunku przeciwdziałania przemocy 
i pomoc jej ofiarom oraz sprawcom.  

5) Oddziaływania profilaktyczne w populacji dziecięco - młodzieżowej, w zależności 
od potrzeb społecznych.  

6) Współpraca i współuczestnictwo w lokalnych i wojewódzkich programach 
rozwiązywania problemów alkoholowych. 

7) Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia. 
8) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 
9) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
10) Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 

 

§12 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:  
1) Organizowanie i inspirowanie oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do 

realizacji celów Stowarzyszenia.  
2) Współudział z organami samorządowymi administracji państwowej, instytucjami, 

organizacjami społecznymi oraz pokrewnymi stowarzyszeniami, fundacjami, 
zrzeszeniami, związkami oraz agencjami dla określenia zakresu, formy działania i 
pomocy.  

3) Udzielanie pomocy społecznej w zakresie i formie ustalonej w zależności 
od istniejącej potrzeby.  

4) Organizowanie i prowadzenie świetlic, grup wsparcia dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych,  

5) Prowadzenie działalności integracyjnej członków Stowarzyszenia poprzez 
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską. 

6) Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.  
7) Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym i 

współuzależnionym od alkoholu i dotkniętym przemocą.  
8) Organizowanie środowisk abstynenckich poprzez tworzenie klubów i grup 

samopomocowych.  
9) Gromadzenie środków materialnych i fizycznych przeznaczonych na realizację 

zamierzeń statutowych. 
10) Wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków i form informowania o działalności 

Stowarzyszenia. 
11) Organizowanie szkoleń, kursów, warsztatów, seminariów i konferencji itp. 

 

Rozdział III  

Członkowie, ich praca i obowiązki 
 

§13 



Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. Członków zwyczajnych. 
2. Członków wspierających. 
3. Członków honorowych. 

 

§14  
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie, obywatele polscy i 
cudzoziemcy, którzy popierają cele Stowarzyszenia oraz deklarują czynne uczestnictwo w 
zespolonym wysiłku zmierzającym do realizacji tych celów, po odbyciu 6-cio miesięcznego stażu 
kandydackiego. 
 

§15  
1) Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,  
b) prawo uczestniczenia w szkoleniach, spotkaniach, imprezach i innych 
działaniach wynikających z realizacji celów Stowarzyszenia. 
2) Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany: 
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia, 
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,  
c) nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia postępować zgodnie 
z zasadami koleżeństwa w stosunkach między członkami,  
d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa a swoją postawą 
i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 
e) regularnie opłacać składki członkowskie. 

3) Praca członka zwyczajnego na rzecz Stowarzyszenia wykonywana jest nieodpłatnie,  
z wyjątkiem członków zatrudnionych w Stowarzyszeniu na podstawie umowy o pracę (umowy - 
zlecenia).  
4) Za szczególnie duży wkład pracy członkom Stowarzyszenia mogą być 
przyznawane odznaki i wyróżnienia. 
 

§ 16  
1) Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie lub wykluczenie członka 
zwyczajnego.  
2) Skreślenie z listy członka zwyczajnego Stowarzyszenia dokonuje Zarząd w 
przypadku:  

a) pisemnej rezygnacji członka,  
b) za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 3-ch 

miesięcy, 
c) śmierć członka. 

3) Wykluczenie przez Zarząd w przypadku:  
a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym Statutem oraz 

uchwałami Stowarzyszenia,  
b) popełnienie czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka 

Stowarzyszenia lub godzi w jego dobre imię, 
c) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia. 

4) Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia przysługuje członkowi odwołanie do 
Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 
 

§17  
1) Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna poprzez 

złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia.  
2) Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie 

wysokości. 



 
3) Jako pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia członek wspierający może 

zadeklarować pomoc finansową lub rzeczową.  
4) Członkowie wspierający będący osobami prawnymi działają poprzez swoich 

pełnomocnych przedstawicieli.  
5) Członkostwo wspierające ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia 

zgłoszonego na piśmie, utraty osobowości prawnej przez członka - osobę prawną i 
wykluczenie przez Zarząd z powodu działalności sprzecznej ze statutem. 

 

§18  
1) Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna, której Walne 

Zgromadzenie nada tę godność za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia i 
jego członków, 

2) Członek honorowy zwolniony jest od opłacania składek członkowskich na rzecz 
Stowarzyszenia.  

3) Pozbawienie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego 
Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów, w przypadku sprzeniewierzenia się 
idei Stowarzyszenia.  

4) Członek wspierający i członek honorowy mają prawo uczestnictwa w pracach i 
imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym - także w 
Walnym Zgromadzeniu Członków.  

5) Członek wspierający i członek honorowy: 
a) ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
b) nie korzystają z prawa wyborczego tzn. nie mogą wybierać i być wybierani do władz 

Stowarzyszenia. 
 
 

 

Rozdział IV  

Władze Stowarzyszenia 
 

§19 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków. 
2) Zarząd Stowarzyszenia 
3) Komisja Rewizyjna. 

Kadencja władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
 

§20  
Wyboru i powołania władz Stowarzyszenia dokonuje się spośród członków 
zwyczajnych Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu poprzez głosowanie. 
 

§21 
1) Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.  
2) Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, a Zebranie 

Sprawozdawczo - Wyborcze co najmniej raz w ciągu 3 lat. 
3) Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,  
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia, powiadamiając o 

jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad wszystkich 
członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.  

4) W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej polowa członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może 
być 



 
wyznaczony o godzinę później tego samego dnia i może ono skutecznie obradować 
bez względu na liczbę uczestników.  

5) W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni, którym 
przysługuje jeden głos, a z głosem doradczym również członkowie wspierający i 
honorowi.  
6) Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia, 
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f) uchwalanie zmian Statutu,  
g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie 
innych organizacji, 
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
i) rozpatrywanie  odwołań  od  uchwał  Zarządu  wniesionych  przez  członków 
Stowarzyszenia, 
j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,  
k) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu, a 
także Komisji Rewizyjnej lub jej członków. 
I)  Ustalanie wysokości składek członkowskich.  

7) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów , w 
obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.  
8) Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia, a prowadzi 
Przewodniczący zebrania wybrany w głosowaniu jawnym. 
 

§22 
Zarząd. 
1) Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.  
2) Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 3 

członków Zarządu, w zależności od liczby osób, które stanowią Zarząd. 
3) Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
4) Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 3 - letnią kadencję. 
5) Odwołanie Prezesa i Zarządu może nastąpić w przypadkach: 

a) złożenia pisemnej rezygnacji, 
b) nienależytego pełnienia funkcji, 
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.  

6) Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci 
członka Zarządu. 

 

§23  
1) Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi 
Zgromadzeniami Członków.  
2) Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, w miarę potrzeb, nie 
rzadziej jednak niż raz w miesiącu.  
3) Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
b) kierowanie pracami bieżącymi Stowarzyszenia  
c) przyjmowanie nowych członków lub wyznaczanie do tego celu osoby 

kompetentnej, 
d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
e) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia, 
f) zatrudnianie i zwalnianie pracowników. 



 
4) Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia co do majątku, 
składają łącznie dwie osoby upoważnione przez Zarząd, w tym Prezes lub Wiceprezes 
Zarządu.  
5) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Kworum przy podejmowaniu 
uchwał musi wynosić 3/4 ogółu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyzję 
podejmuje prezes Stowarzyszenia. 

 

§24 
Komisja Rewizyjna.  
1) Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybranych przez Walne 
Zgromadzenie (w tym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).  
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie. 
3) Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, co do zgodności z prawem, 
zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia,  
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli 
i żądania wyjaśnień, 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 
składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności oraz  
d) występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu, 
przeprowadzenie przynamniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i 
finansowej.  

4) Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub 
śmierci członka Komisji.  
5) Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. 
 

§25 
Zmiany w składzie władz wybieralnych.  
1) Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani na okres 3 - letniej 
kadencji. Jednak Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odwołać członka 
Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed tym terminem i powołać na to miejsce nowego 
członka do końca kadencji tj. do nowych wyborów.  
2) Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje, w drodze skreślenia 
uchwałą Zarządu:  

a) w przypadku śmierci, 
b) poprzez dobrowolne wystąpienie 

 

§26  
1) Majątek Stowarzyszenia powstaje z dotacji otrzymywanych wg zasad określonych 

odrębnymi przepisami oraz składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów 
z własnej działalności oraz ofiarności publicznej, a także imprez organizowanych przez 
Stowarzyszenie.  

2) Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej 
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do 
podziału między jego członków.  

3) Stowarzyszenie, z zachowaniem istniejących przepisów może przyjmować 
darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.  

4) Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić ruchomości, nieruchomości, dochody 
z własnej działalności gospodarczej i innych wpływów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

5) Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 



 

 

                                                                 §27 

Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia. 
 

Rozdział VI  

Postanowienia końcowe 
 

§28  
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 3/4 
głosów przy obecności co najmniej potowy uprawnionych do głosowania. 
 

§29  
Walne Zgromadzenie, w obecności co najmniej 50 % członków Stowarzyszenia 
może podjąć uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Uchwałę taką można podjąć 
większością 2/3 głosów lub w innych przypadkach przewidzianych ogólnymi 
przepisami prawa. 
 

§30  
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie 
podejmuje decyzję o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje 
Komisję Likwidacyjną. 
 


