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STATUT 
Sosnowieckiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego 

„AD-ASTRA” W SOSNOWCU  
(tekst jednolity) 

 
Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających  
alkoholu  oraz przeciwdziała alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu. 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Stowarzyszenie nosi nazwę: Sosnowieckie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Ad-Astra” w Sosnowcu  zwane 
w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem.  

§ 2 
 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym  
uwzględnieniem Gminy i Miasta Sosnowiec, w którym znajduje się jego siedziba. 
 

§ 3 
 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na  
podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104  
z późniejszymi zmianami). 

§ 4 
 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym  
lub podobnym profilu działania. 

§ 5 
 

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne, legitymacje oraz ma prawo używania  
własnej pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej.  
Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia. 
 

§ 6 
 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków i wolontariacie.  
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w celu realizacji zadań statutowych , realizować 
    swoje cele w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz pozyskiwać środki na realizację  
    celów statutowych. 
3. Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego 
    nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna. 

 
Rozdział II  

Cele i środki działania 
środki działania. 

§ 7 
 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 
1.  Ułatwienie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób  
     uzależnionych od alkoholu  po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa 
     odwykowego oraz członków ich rodzin i dzieci. 
2.  Działalność na  rzecz  adaptacji do życia w społeczeństwie osób, które chcą wyjść i wychodzą 
     z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (narkotyków) oraz zachowań  
     nałogowych (uzależnienie od hazardu, internetu, itp.) 
3.  Stworzenie alternatywnego środowiska dla osób pragnących wyjść z uzależnień. 
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4.  Współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia w dążeniu do trwałej abstynencji  
     i zdrowienia. 
5.  Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia. 
6.  Organizowanie różnorodnych form zajęć psychoterapeutycznych i z zakresu oświaty zdrowotnej. 
7.  Działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom  
     społecznym ( przemocy i uzależnienia). 

   8.  Tworzenie osobom uzależnionym warunków do spędzania wolnego czasu w atmosferze trzeźwości. 
9.  Wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
10. Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. 
11. Prowadzenie obozów terapeutycznych i szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach 
      i współuzależnieniach oraz innych form adaptacji dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 

   12. Doradztwo i pomoc informacyjno-organizacyjna dla członków Stowarzyszenia oraz inicjowanie 
         innych form działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia. 
   13. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, 

      sportową, rekreacyjną, towarzyską oraz podtrzymywanie tradycji narodowych. 
14. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez organizowanie 
      imprez promujących zdrowy styl życia. 
   
  

§ 8 
 

Metody pracy Stowarzyszenia: 
1.  Inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, grup terapeutycznych oraz innych form 
     oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub winny przejść 
     leczenie odwykowe i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 
2.  Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym od alkoholu i innych 
     uzależnień, pomagającym ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. 
3.  Motywowanie do indywidualnego oraz grupowego samokształcenia w zakresie norm 
     moralno-etycznych u osób uzależnionych i współuzależnionych. 
4.  Kształtowanie własnego rozwoju i właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, 
     środowisku, poprzez szkolenia, terapie i obozy terapeutyczne rodzinne dla osób uzależnionych    
     i współuzależnionych. 
5.  Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród młodzieży  
     w zakresie następstw nadużywania alkoholu oraz promocji trzeźwego i zdrowego  trybu życia. 
6.  Organizowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych i  spotkań z przedstawicielami różnych 
     środowisk celem przedstawienia form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania. 
7.  Tworzenie alternatywnego środowiska propagującego zdrowy styl życia, wolnego od alkoholu 
     i innych substancji psychoaktywnych. 
8.  Rozwijanie u członków Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań 
     oraz zapewnienie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu. 
9.  Promowanie zdrowego i trzeźwego trybu życia poprzez organizowanie turniejów sportowych 
      i wycieczek krajoznawczych.     

   10. Współpraca z służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób 
      uzależnionych i współuzależnionych. 
11. Współpraca z organami administracji publicznej w sferze zadań publicznych. 

  12. Udział członków Stowarzyszenia w zespołach o charakterze doradczym i inicjatywnym. 
   13. Współpraca  z władzami rządowymi i samorządowymi wraz z wszelkimi innymi organizacjami 
         i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych wynikających z uzależnień. 
   14. Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, Miejskim Ośrodkiem Pomocy  
         Społecznej, klubami abstynenckimi, kościołem katolickim i innymi instytucjami wyznaniowymi, 
         organizacjami charytatywnymi, itp. 
   15. Prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz współpraca z mediami: prasa, radio,  
         telewizja, itp. 
   16 .Organizowanie spotkań, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów i innych 

      przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na tematy uzależnień i współuzależnień. 
   17. Współpraca z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi w zakresie wymiany 

      doświadczeń i informacji w dziedzinie adaptacji i resocjalizacji osób uzależnionych 
      i współuzależnionych oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie. 
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Rozdział III  
Członkowie Stowarzyszenia 

 
§ 9 

 
Stowarzyszenie zrzesza swych członków na bazie całkowitej dobrowolności, po wypełnieniu deklaracji  
o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu, regulaminów  
i  zarządzeń. 

§ 10 
 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
   a)   zwyczajnych, 
   b)   wspierających, 
   c)   honorowych. 
 
2.  Członkiem zwyczajnym może być osoba dorosła,  mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która 
     złoży wypełnioną deklarację członkowską, zadeklaruje abstynencję i zostanie przyjęta przez Zarząd 
     Stowarzyszenia.  

§ 11 
 
1. Kandydat na członka musi odbyć  trzymiesięczny okres kandydacki.  
2. Warunkiem zaliczenia  okresu    kandydackiego  jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu  
     i innych  środków odurzających. 
    W przypadku złamania abstynencji w tym czasie, okres kandydacki liczony jest od początku i nie może  
    trwać dłużej niż jeden rok. 
3. W razie potrzeby, kandydat może wziąć udział w zaproponowanej przez Zarząd  grupie o charakterze  
    terapeutyczno - edukacyjnym oraz uczestniczyć w innych formach pracy Stowarzyszenia.  
4. Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia  podejmuje Zarząd Stowarzyszenia 
    po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem.                                                                                 
 

§ 12 
 

Członek zwyczajny ma prawo : 
1. Do czynnego i biernego wyboru (wybierać i być wybieranym) do władz Stowarzyszenia. 
2. Brać udział w zebraniach, pracach Stowarzyszenia, odczytach, wycieczkach i innych imprezach 
    organizowanych przez Stowarzyszenie. 
3. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych. 
4. Oceniać działalność Stowarzyszenia i przedstawiać swoje postulaty. 
5. Korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia. 
6. Nosić odznakę Stowarzyszenia po rocznej abstynencji. 
 

§ 13 
 

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana merytoryczną 
    działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała poparcie finansowe bądź inne na rzecz 
    Stowarzyszenia i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu po złożeniu pisemnej deklaracji. 
2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 
3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 12 z wyjątkiem pkt.1.   
 

§ 14 
 
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna . 
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie  na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym  
    dla Stowarzyszenia. 
3. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 12 z wyjątkiem pkt.1. 
4. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. 
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§ 15 

 
Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 
1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia. 
2. Powstrzymania się od picia alkoholu, używania narkotyków i innych środków odurzających. 
3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 
4. Przestrzegania norm współżycia społecznego. 
5. Regularnego opłacania składek członkowskich. 
 

§ 16 
 

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
       a)   dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie, 
      b)   skreślenia z listy członków, 
       c)   śmierci  członka. 
2. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku: 

a) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres sześciu miesięcy, 
             mimo pisemnego lub ustnego upomnienia, 
      b)    nie brania udziału przez trzy miesiące w  zebraniach społeczności Stowarzyszenia 
             bez usprawiedliwienia, 

c) systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia,     
d) namawiania innych członków Stowarzyszenia do złamania abstynencji,  
e) wejścia w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa oprócz 

             nieumyślnych, w czasie przynależności do Stowarzyszenia. 
f) nieprzestrzegania norm współżycia społecznego, Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia. 
g) świadomego szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia. 

 3. Uchwałę o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.  
     
      

§ 17 
 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia. 
2. Świadomego szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia - o ustaniu członkostwa  
    decyduje uchwała Zarządu. 
3. Śmierci członka. 
 

§ 18 
 
Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 
1.  Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia. 
2.  Skreślenie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia . 
3.  Śmierci członka. 
 

Rozdział IV 
Władze Stowarzyszenia 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 19 

  
1. Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”, 
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”, 
c) Komisja Rewizyjna. 

2. Złamanie abstynencji przez członka władz Stowarzyszenia, automatycznie wyklucza go ze wszystkich 
     władz Stowarzyszenia. 
 3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy  lata. 
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Walne Zebranie 
 

§ 20 
 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
3. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej jeden raz w roku i jest 
    poświęcone  w  szczególności sprawom wymienionym w § 21.        
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy w przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu lub Komisji 
Rewizyjnej poniżej liczby określonej w § 29 pkt.2, 

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

5. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od dnia  
     zmniejszenia się składu władz lub dnia otrzymania wniosków o których mowa w pkt.4 litera b i c.          
6.  Zarząd zwołujący Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie powinien powiadomić 
     członków Stowarzyszenia poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie 
     Stowarzyszenia oraz na  stronie internetowej Stowarzyszenia o jego miejscu, terminie i proponowanym 
     porządku obrad, nie później niż 14 dni przed tym terminem. 
7.  Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności   
     ponad połowy członków zwyczajnych, z wyjątkiem do uchwał, o których mowa  
     w § 37 pkt.1 i  § 38   pkt.1. 
8.  W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,  Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim  
     terminie,  pół godziny później po terminie pierwszym. 
     W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą  większością głosów, bez względu na ilość obecnych  
     Członków, z wyjątkiem  uchwał, o których mowa w § 37 pkt.1 i  § 38 pkt.1. 
9.  Porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony. 
 

§ 21 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1.  Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia. 
2.  Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i  Komisji 
     Rewizyjnej. 
3.  Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia. 
4.  Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji 
     Rewizyjnej. 
5.  Wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej. 
6.  Ustalanie wysokości składek członkowskich. 
7.  Zatwierdzanie wytycznych do preliminarza i sprawozdań finansowych. 
8.  Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 
9.  Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub Regulaminu Stowarzyszenia. 

  10.  Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego majątkiem. 
  11.  Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania. 
 

 
§ 22 

 
 W Walnym Zebraniu udział bior ą: 
1.  Członkowie z czynnym i biernym prawem wyborczym. 
2.  Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym. 
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Zarząd Stowarzyszenia 

 
§ 23 

 
1. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w składzie od 5 do 7 osób: 
    - prezesa 
    - zastępcy prezesa 
    - skarbnika 
    - sekretarza 
    - członków  
  
2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie. 
3. Prezes wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym. Nowo wybranemu  
     prezesowi przysługuje jako pierwszemu prawo do zgłaszania kandydatur na członków Zarządu. 
4. Członkowie Zarządu wybierani są na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności  
    od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie. 
5. Nowo wybrani członkowie Zarządu na Walnym Zebraniu ze swojego grona wybierają: zastępcę prezesa,  
    skarbnika, sekretarza i członków. 
6. Na prezesa mogą być wybrani członkowie z co najmniej dwu letnią abstynencją. 
7. Na członków Zarządu mogą być wybierani członkowie z co najmniej  roczną abstynencją. 
 

§ 24 
   
1. Zebrania Zarządu odbywają się jeden raz na kwartał. Zebrania Zarządu zwołuje prezes. 
    W przypadkach  szczególnych i pilnych prezes ma  prawo zwołać Nadzwyczajne Zebranie Zarządu.        
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, 
    w tym prezesa lub jego zastępcy. W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos prezesa, 
    a w razie jego nieobecności głos zastępcy prezesa. 
 

§ 25 
 
   Do kompetencji Zarządu należy: 
 1.  Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu. 
 2.  Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi 
      i uchwałami Walnego Zebrania. 
 3.  Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu Stowarzyszenia. 
 4.  Przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji. 
 5.  Skreślanie członków Stowarzyszenia z ewidencji zgodnie z § 16 , §17 i  §18. 
 6.  Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie honorowego członkostwa. 
 7.  Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 
 8.  Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 
 9.  Zwoływanie Walnego Zebrania. 
10. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do kompetencji 
       innych władz. 
11. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia. 
12. Kierowanie pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. 
13. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i przedstawianie ich na Walnym 
      Zebraniu. 
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Komisja Rewizyjna 

 
§ 26 

 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w  tym przewodniczącego i sekretarza. 
2. Liczbę Członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie. 
 3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia w głosowaniu  
     jawnym. Nowo wybranemu  przewodniczącemu przysługuje jako pierwszemu prawo do zgłaszania  
     kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej. 
 4. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, którzy ze swojego grona  
     wybierają sekretarza i członków. 
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać    
     z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także nie 
     mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
 6. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. 
 7. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w składzie co najmniej 3 osobowym, zwykłą większością głosów. 

 
§ 27 

 
    Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:  
  1. Kontrola wszelkich form i całokształtu działalności Stowarzyszenia. 
  2. Przedstawianie na Walnych Zebraniach sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia. 
  3. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 
  4. Komisja składa do Zarządu wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 
      jeżeli  jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.    
  5. Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od członków Stowarzyszenia.     
  6. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym. 
  7. Kontrola opłacania składek i dokumentacji finansowej Stowarzyszenia. 
  8. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał  
  9. Kontrola przynajmniej jeden raz w roku stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym  
      majątkiem przez Stowarzyszenie. 
 10.Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd Stowarzyszenia. 
 11.Komisja Rewizyjna przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od członków Stowarzyszenia. 
 

§ 28 
 
 1. Obowiązki Sądu Koleżeńskiego przejmuje Komisja Rewizyjna z wszelkimi uprawnieniami statutowo  
    obowiązującymi zlikwidowany Sąd Koleżeński. 
 2. Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawy sporne w Stowarzyszeniu w składzie co najmniej 3 osobowym. 
 3. Komisja Rewizyjna może orzekać następujące kary: 
     a)  upomnienie, 
     b)  zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia do jednego  roku, 
4. Od powyższych kar, osobie ukaranej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania. 

 
§ 29 

 
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą usunąć ze swego grona członków, którzy uchylają się od brania 
    udziału w ich pracy z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na zebraniach Zarządu 
    i Komisji Rewizyjnej bez  konieczności Zwoływania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania. 
2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
    uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, 
    którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.   
 

§ 30 
 

Członkowie Stowarzyszenia pełniący funkcje w jego władzach nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia. 
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Rozdział V 

Maj ątek Stowarzyszenia 
 

§ 31 
 

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 
 

§ 32 
 

Na fundusze składają się: 
1. Wpływy ze składek członkowskich. 
2. Dochody z działalności statutowej. 
3. Wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Stowarzyszenia. 
4. Dotacje i subwencje. 
5. Zapisy i darowizny. 
6. Wpłaty i opłaty uczestników realizacji zadań projektów i celów statutowych. 
 
 

§ 33 
 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Członków 
    Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi 
    przez Walne Zebranie Członków. 
3. Środki pieniężne są przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia. 
 
 

§ 34 
    Stowarzyszeniu zabrania się: 
 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej 
     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. 
 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 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, jeżeli ich cele 
     Statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. 
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
     członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 
 
 

§ 35 
 

1. Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych i finansowych, wymagane są podpisy prezesa 
    Stowarzyszenia lub jego zastępcy i skarbnika lub zastępującego go członka Zarządu. 
2. Do ważności pism i innych dokumentów potrzebny jest podpis co najmniej 2 członków Zarządu. 
 
 

§ 36 
 

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia. 
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Rozdział VI 

Zmiana Statutu Stowarzyszenia 
 

§ 37 
 
1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 
    głosów, w obecności ponad połowy członków zwyczajnych. 
 

 
Rozdział VII  

Rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

§ 38 
 

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
    większością 3/4 głosów, w obecności ponad połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 
2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne 
    Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną. 
 
    

Rozdział VIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 39 

 
W sprawach nie uregulowanych Statutem, mają zastosowanie przepisy Prawo o Stowarzyszeniach 
(Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami). 
 

§ 40 
 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania go  przez Krajowy Rejestr Sądowy. 
 
 
Powyższy jednolity tekst Statutu zatwierdziło Walne Zebranie Stowarzyszenia 
                                                          w dniu 12.03.2019 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


