STATUT
OTWOCKIEGO STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
§1
Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe o nazwie „Klub Abstynenta Panaceum”, zwane
dalej Stowarzyszeniem, zrzesza osoby niepijące alkoholu, osoby niepijące z problemem
alkoholowym, jak również członków ich rodzin
§2
Terenem działa Stowarzyszenia jest Miasto i Powiat Otwock. Siedziba Stowarzyszenia
znajduje się w Otwocku.
§3
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.
§4
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o
stowarzyszeniach oraz zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. i jej nowelizacją z dnia 27 kwietnia 2001r.
uznającą życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra
Narodu.
§5
Otwockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe może być członkiem innych stowarzyszeń
trzeźwościowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
§6
Stowarzyszenie współdziała z:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie;
Instytutem Psychologii Zdrowia i Fundacją ETOH w Warszawie;
Starostwem Otwockim, Prezydentem i Radą Miasta Otwocka;
Miejską Komisją ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
Grupami Samopomocowymi AA na terenie Powiatu Otwockiego i poza nim;
Przychodnią Leczenia Uzależnień w Otwocku

§7
Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami ogólnymi.
§8
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, może także
zatrudniać pracowników.
§9
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarze służącym realizacji
celów statutowych za pośrednictwem wyodrębnionej organizacyjnie jednostki. Cały
dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów
statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną lub działalność odpłatną w części
zgodnie z uchwałą Zarządu.
3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań
należących do celów statutowych prowadzenia działalności pożytku publicznego.
ROZDZIAŁ II.
Cele i zadania Stowarzyszenia.
§ 10
Cele Stowarzyszenia:
1. Promowanie trzeźwego stylu życia z elementami profilaktyki i terapii rodzin z problemem
alkoholowym.
2. Organizowanie życia towarzyskiego członków Klubu oraz ich rodzin w obyczajowości,
zwyczajach i tradycjach bez alkoholu.
3. Integracja środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną.
4. Pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej.
5. Działanie na rzecz rozwoju osobistego.
6. Pokazywanie i przybliżanie dorobku kultury ogólnoludzkiej.
§ 11
Zadania Stowarzyszenia:
1. Organizowanie imprez turystycznych, jako uzupełniających form terapii i rehabilitacji w
chorobie alkoholowej.
2. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, jako uzupełniających form terapii i
rehabilitacji w chorobie alkoholowej.
3. Inicjowanie i wspieranie amatorskich abstynenckich ruchów turystycznych i kulturalnych,
sprzyjających ogólnemu rozwojowi osobistemu.
4. Prowadzenie działalności informacyjnej służącej promocji zdrowego, trzeźwego życia.
5. Współdziałanie z instytucjami rządowymi i samorządowymi w zakresie realizacji celów
statutowych.
6. Gromadzenie funduszy na realizację celów i zamierzeń statutowych.
7. Zadania wymienione w punktach 1-6 Stowarzyszenie realizuje nieodpłatnie.

ROZDZIAŁ III.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§ 12
Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na zasadzie dobrowolności po wypełnieniu
deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu
oraz wewnętrznych regulaminów i zarządzeń.
§ 13
Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje zarząd.
§ 14
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
§ 15
1. Członkami Zwyczajnymi mogą być osoby pełnoletnie, zachowujące abstynencję od
alkoholu oraz młodociani spełniający warunki abstynenckie za zgodą prawnych
opiekunów.
2. Członkami Wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne deklarujące świadczenia
materialne na rzecz Stowarzyszenia
3. Członkami Honorowymi mogą być osoby fizyczne lub prawne szczególnie zasłużone dla
Stowarzyszenia.
4. Członków Zwyczajnych i Wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej
deklaracji i po opłaceniu wpisowego.
5. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie.
§ 16
Członkowie Zwyczajni mają prawo:
1. Wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, z
wyłączeniem osób niepełnoletnich.
2. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i korzystać z jego pomocy w realizacji
zadań statutowych.
3. Korzystać z urządzeń i obiektów Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem uchwalonym
przez Walne Zebranie.
4. Zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.
§ 17
Członkowie Wspierający mają uprawnienia członków zwyczajnych, przy czym osoby prawne
działają poprzez swoich przedstawicieli.

§ 18
Członkowie Honorowi mają uprawienia członków zwyczajnych z wyjątkiem uprawnień
określonych w §16 ust. 1.
§ 19
Do obowiązków Członków Zwyczajnych należy:
1. Przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Zachowywanie abstynencji od alkoholu i środków psychoaktywnych na terenie siedziby
Stowarzyszenia i w życiu prywatnym.
3. Propagowanie abstynencji w swoim otoczeniu.
4. Ochrona i dbanie o majątek Stowarzyszenia.
5. Opłacanie regularnie składek.
6. Czynny udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
§ 20
Do obowiązków wspierających członków Stowarzyszenia należy:
1. Udzielanie pomocy dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 21
Członkostwo wygasa wskutek:
1. Wystąpienia członka zgłoszonego na piśmie, a w przypadku osoby niepełnoletniej z
chwilą cofnięcia zgody opiekuna prawnego.
2. Skreślenia z listy członków z powodu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

złamania abstynencji
działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków
zalegania z opłatą składek przez okres dłuższy niż 3 miesiące
nieobecności na trzech Walnych Zebraniach
śmierci członka
utraty praw obywatelskich
rozwiązania Stowarzyszenia

3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu, członkowi przysługuje prawo
odwołania się od Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

ROZDZIAŁ IV.
Władze Stowarzyszenia
§ 22
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a)
b)

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, jako władza najwyższa.
Zarząd Stowarzyszenia

2. Organem kontrolnym Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
§ 23
1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Wybór członków tych
organów następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od decyzji Walnego
Zebrania.
2. Uchwały Walnego Zebrania oraz organów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zapadają
zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 24
1.
2.
3.
4.
5.

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może być: Zwyczajne i Nadzwyczajne.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia jest zwoływane raz na 4 lata.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest poprzez Zarząd raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
a)
b)
c)

z własnej inicjatywy
na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Na wniosek 1/3 ogółu członków.

6. Zarząd Zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nie później,
niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
§ 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Uchwalanie kierunków i programów działania w zakresie profilaktyki uzależnień, kultury,
turystyki, rekreacji i sportu dla promowania zdrowego stylu życia.
2. Uchwalanie kierunków organizacyjnej i finansowej działalności statutowej.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie
absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
4. Wybór Prezesa, Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz w
sprawach wyjątkowych.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich wpisowego.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu.

8. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania
niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
§ 26
Walne Zebranie jest prawomocne:
1. Przy obecności co najmniej ½ członków do głosowania.
2. W drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
§ 27
W Walnym Zebraniu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 28
Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa oraz pięciu osób wybieranych przez Walne
Zebranie, którzy wybierają spośród siebie Sekretarza i Skarbnika.
2. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
3. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest większość ponad ½ członków Zarządu, w
tym Prezesa lub Sekretarza.
1.

§ 29
1. Do kompetencji Zarządu należy bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia w
okresach między Walnymi Zebraniami, a w szczególności:
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
Uchwalenie rocznych i okresowych planów działania oraz preliminarzy budżetowych.
Powoływanie sekcji i komisji problemów oraz ich rozwiązywanie.
Przyjmowanie i skreślanie członków.
Wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadawanie członkostwa honorowego.
Zarządzanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi
przepisami i uchwałami Walnego Zebrania.
h) Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
i) Rozstrzyganie sporów w obrębie Stowarzyszenia.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

§ 30
W okresie między posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia, z wyjątkiem wymienionych w
§29 ust.: 3, 4, 5, 6 i 9 Statutu, przysługują Prezesowi, lub w razie jego nieobecności,
Sekretarzowi.
§ 31
1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu,
jeżeli złamał abstynencję, nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze
Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członków Zarządu podejmuje
Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony Członek Zarządu ma prawo odwoływania się do Walnego
Zebrania w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub usunięciu z Zarządu.
§ 32
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działań Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowadztwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
1.
2.
3.
4.
5.

§ 33
Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. Przeprowadzanie rocznych i okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
Stowarzyszenia.
2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności
Stowarzyszenia, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu oraz Składanie
wniosków o udzieleniu lub odmowie udzielenia absolutorium Zarządu
4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do działalności Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do
wniosku, że takie działanie Zarządu może przynieść szkodę Stowarzyszeniu.
5. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
6. Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniu Zarządu.
§ 34
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej
składu, jeżeli złamał abstynencję, nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa
niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej
podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.
3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do
Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o zawieszeniu lub odwołaniu.
§ 35
W przypadku wakatu w Zarządzie, Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo
dokooptowanych nie może przekroczy 1/3 składu władz pochodzących z wyborów.

ROZDZIAŁ V.
Majątek Stowarzyszenia.
§ 36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a)
b)
c)

wpływy ze składek członkowskich
dochody z działalności gospodarczej
dotacje, subwencje, zapisy i darowizny.
§ 37

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie
zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa.
2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z zasadami
ustalonymi przez Walne Zebranie i zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej
przepisami prawa.
§ 38
Dla ważności oświadczeń w przedmiocie nabywania praw i podejmowania zobowiązań oraz
udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa
Stowarzyszenia, Sekretarza lub Skarbnika.
§ 39
Stowarzyszenie nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku
do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowadzctwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowadzctwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej w Statucie osobami
bliskimi.
2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz swoich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności gdy przekazanie to następuje bezpłatnie lub preferencyjnych warunkach
3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub
pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie.
§ 40
Pieczęć Stowarzyszenia jest jego własnością i prawo posługiwania się nią przysługuje
wyłącznie Zarządowi Stowarzyszenia.

§ 41
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VI.
Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 42
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością ¾
głosów w obecności co najmniej połowy Członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
Walne Zebranie zdecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję
Likwidacyjną.
3. Uchwałę Komisji Likwidacyjnej o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zatwierdza
Sąd.
§ 43
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Stowarzyszenia przez Sąd.

Treść Statutu z uwzględnieniem naniesionych poprawek zatwierdzono na Walnym Zebraniu
Otwockiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego Klubu Abstynenta ,,Panaceum”.

