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STATUT 
ZAWIERCIAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA TRZEŹWOŚCIOWEGO 

„PRZYSTAŃ” W ZAWIERCIU 
(tekst jednolity) 

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

Rozdział I. 
 

Postanowienia ogólne. 

 
§1 

Stowarzyszenie nosi nazwę Zawierciańskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „PRZYSTAŃ”            
w Zawierciu w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem. Dopuszcza się 
używanie skrótu ZST „Przystań”. 
 

§2 
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem terenu Powiatu i Miasta Zawiercie, 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. 
 

  
1. Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne, legitymacje oraz ma prawo używania 

własnej pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji 
państwowej.  

2. 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 tym swoich członków w celu realizacji 
zadań statutowych. 

 
Rozdział II 

 
Cele i środki działania. 

 
§7 

Celem działania Stowarzyszenia w sferze zadań publicznych jest: 
1) zwiększenie dostępności do różnych form pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w Ośrodku Terapii 
Uzależnień lub poradni lecznictwa odwykowego oraz członków ich rodzin i dzieci, 

2) działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i wychodzą 
z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych (leków, narkotyków) oraz 
zachowań nałogowych (hazard, internet), 

3) stworzenie alternatywnego środowiska osobom pragnącym wyjść z uzależnień. 
4) współpraca i wzajemna pomoc członkom Stowarzyszenia w dążeniu do trwałej abstynencji  

i zdrowienia członków Stowarzyszenia, 
5) udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia, 
6) ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 
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7) organizowanie różnorodnych form zajęć psychoterapeutycznych i z zakresu oświaty 

zdrowotnej, 
8) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania 

patologiom społecznym (przemocy i uzależnieniom), 
9) stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu            

w atmosferze trzeźwości, 
10) wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 
11) upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, 
12) prowadzenie obozów terapeutycznych, szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach              

i współuzależnieniach, terapii i leczenia oraz innych form adaptacji dla członków 
Stowarzyszenia, ich rodzin i dzieci, 

13) doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną dla członków Stowarzyszenia oraz 
zainteresowanych podmiotów gospodarczych np. zakłady pracy itp., 

14) inicjowanie innych form działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji, 
15) promocji i rozwijania wolontariatu, 
16) działalność charytatywna oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, 
17) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, sportową, rekreacyjną, towarzyską oraz podtrzymywanie tradycji narodowych, 
18) współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi wraz z wszelkimi innymi 

organizacjami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, 
19) szeroką współpracę z Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Kuratorami Sądowymi, Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie, szkołami, innymi Stowarzyszeniami Abstynentów, wspólnotami AA, Al-Anon, 
Kościołem katolickim, związkami wyznaniowymi, organizacjami charytatywnymi, itp., 

20) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej oraz współpraca z masmediami: 
prasa, radio, telewizja, internet, itp., 

21) organizowanie różnych spotkań, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów i innych 
przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na tematy uzależnień                   
i współuzależnień,   

22) współpracę z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznym w zakresie wymiany 
doświadczeń i informacji w dziedzinie adaptacji i resocjalizacji osób uzależnionych               
i współuzależnionych oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie, 

23) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami 

24) realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego. 
 

§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) ugruntowanie własnego rozwoju i właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, w rodzinie, 
środowisku, poprzez szkolenia, terapie i obozy terapeutyczne rodzinne dla osób 
uzależnionych, współuzależnionych i dzieci dotkniętych ubóstwem.  

5) prowadzenie stałej działalności informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród 
młodzieży – w zakresie następstw używania alkoholu oraz promocji trzeźwego i zdrowego 
trybu życia, 

6) organizowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych, 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 w członkach Stowarzyszenia pożytecznych i satysfakcjonujących zainteresowań 
oraz zapewnienie niezbędnych warunków do spędzania wolnego czasu bez alkoholu, 

9) organizowanie wolnego czasu promującego zdrowy, trzeźwy tryb życia poprzez 
organizowanie turniejów sportowych, wycieczek krajoznawczych, 
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10) współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób 

uzależnionych i współuzależnionych, 
11) nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z organami administracji państwowej, 

samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi, Kościołem katolickim, 
związkami wyznaniowymi, organizacjami charytatywnymi, które mogą pomóc w realizacji 
celów statutowych  Stowarzyszenia. 

 
Rozdział III 

 
Działalność w sferze zadań publicznych. 

 
§9 

1. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w sferze zadań   
publicznych w szczególności w formach: 
1) realizacja zadań publicznych poprzez przyjmowanie zleceń,  
2) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałania, 
3) konsultowanie podejmowanych aktów normatywnych, 
4) udział członków stowarzyszenia w zespołach o charakterze doradczych i inicjatywnych. 

2. Zlecanie do realizacji zadań publicznych  – może mieć formę: 
1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie 

ich realizacji, 
2) wspierania takich zadań, wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie realizacji.  

 
§10 

1. Stowarzyszenie jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność w sferze pożytku 
publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych przez organy administracji 
publicznej. 

2. Zlecanie zadań ze sfery zadań publicznych ma charakter wspierania oraz powierzania 
zadań, po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują 
inny tryb zlecania. 

3. Statutowa działalność Stowarzyszenia w części obejmującej działalność pożytku publicznego 
nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub 
odpłatna. 

 
Rozdział IV 

 
Członkowie Stowarzyszenia. 

 
§11 

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

§12 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 
2) wspierających, 
3) honorowych. 

 
§13 

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.   
 

§14 
1. Członek zwyczajny musi przejść 3-miesięczny okres kandydacki. Warunkiem okresu     

kandydackiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu i innych środków             
odurzających, czynny udział we wskazanej przez Zarząd grupie o charakterze             
terapeutyczno-edukacyjnym oraz w innych formach pracy Stowarzyszenia.  
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2. W przypadku złamania abstynencji w tym czasie, okres kandydacki liczony jest od początku   

i nie może on trwać dłużej niż jeden rok. 
3. Kandydat na członka Stowarzyszenia musi przejść rozmowę wstępną z Zarządem             

Stowarzyszenia, który zadecyduje o jego przyjęciu. 
4. Uchwałę o przyjęciu kandydata w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia. 
 

§15 
Członek zwyczajny ma prawo do: 

1) czynnego i biernego wyboru (wybierać i być wybieranym) władz Stowarzyszenia po 
okresie minimum 6-ciu miesięcy nieprzerwanego stażu członkowskiego, 

2) brać udział w zebraniach, pracach Stowarzyszenia, odczytach, wycieczkach i innych 
imprezach organizowanych przez Zarząd, 

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 utrzymaniu minimum jednego roku abstynencji. 

 
§ 16  

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) regularnego opłacania składek członkowskich. 

 
 

§17     
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 przedłożeniu pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. 
3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w  §15 za wyjątkiem pkt 1. 
4. Członek wspierający będący osobą fizyczną może być wybieranym do władz Stowarzyszenia        

w celu reprezentowania interesów grupy osób współuzależnionych po złożeniu pisemnej 
deklaracji do przestrzegania w czasie trwania kadencji postanowień §16.  

 
 

§18    
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna i prawna. 
2. Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu osobom szczególnie zasłużonym dla 

Stowarzyszenia.  
3. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w §15 za wyjątkiem pkt 1.  
4. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich. 
 

 
§19 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
1) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszenie na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, 
2) skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od 

pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia, 
3) świadomego działania szkodliwego dla Stowarzyszenia i jego władz – o ustaleniu 

członkostwa decyduje uchwała Zarządu, 
4) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6-ciu 

miesięcy pomimo pisemnego lub ustnego upomnienia, 
5) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej, 
6) wejście w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa 

oprócz nieumyślnych w czasie przynależności do Stowarzyszenia, 
7) śmierć członka. 
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§20 

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, 
2) świadomego działania szkodliwego dla Stowarzyszenia i jego władz – o ustaleniu 

członkostwa decyduje uchwała Zarządu, 
3) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 6-ciu 

miesięcy pomimo pisemnego lub ustnego upomnienia, 
4) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej, 
5) śmierć członka. 

 
§21 

Członkostwo honorowe ustaje na skutek:  
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia, 
2) skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia              

w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utrata osobowości prawnej przez 
osobę prawną, 

3) śmierć członka. 
 

§22    
Każdy członek zwyczajny (kandydat), wspierający lub honorowy zobowiązany jest do 
zachowania na zewnątrz tajemnicy, co do osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych 
członków i kandydatów oraz uczestników grup spotkaniowych i rehabilitacyjnych, z  którymi to 
faktami zapoznał się, podczas pracy Stowarzyszenia. 
 

 
Rozdział V 

  
Władze Stowarzyszenia. 

 
§23 

Władzami Stowarzyszenia są: 
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 
2) Zarząd Stowarzyszenia, 
3) Komisja Rewizyjna. 

 
§24 

1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą i powinno odbywać się 

przynajmniej raz w roku. 
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który co najmniej na 14 dni przed 

zebraniem zawiadamia członków Stowarzyszenia podając tematykę zebrania. 
4. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 

1/3 członków Stowarzyszenia lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie             

1-go miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania i obraduje nad             
sprawami dla których zostało zwołane. 

  
§25 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 
1) uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia, 
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, 

Komisji Rewizyjnej, 
3) rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia, 
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 
5) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 
6) ustalenie wysokości składek członkowskich, 
7) zatwierdzanie wytycznych preliminarz i sprawozdań finansowych, 
8) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia, 
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9) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, 
10) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego 

majątkiem, 
11) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania. 

 
§26 

1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą: 
1) członkowie z czynnym i biernym prawem wyborczym, 
2) inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym. 

2. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy 
obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy liczby członków z czynnym prawem 
wyborczym, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę.  
 

 
§27 

1. Zarząd Stowarzyszenia jest wybierany na Walnym Zebraniu w składzie 5 do 8-mio 
osobowym: prezes, zastępcy, sekretarz, skarbnik oraz członkowie. 

2. Prezes Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym.             
Nowo wybranemu Prezesowi przysługuje jako pierwszemu prawo do zgłaszania             
kandydatur na Członków Zarządu. 

3. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia wybierani są na Walnym Zebraniu w głosowaniu 
jawnym, które ze swojego grona wybierają dwóch zastępców prezesa (do spraw 
organizacyjnych i edukacyjnych), skarbnika, sekretarza oraz członków zarządu.                               

 
§28 

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 § 19, 20 i 21, 
6) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego, 
7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, 
8) powołanie filii Stowarzyszenia, których zadaniem są działania faktyczne, 
9) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 
10) zwołanie Walnego Zebrania, 
11) podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Stowarzyszenia nie należących do 

kompetencji innych władz, 
12) prowadzić dokumentację z działalności Stowarzyszenia, 
13) Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami, 
14) uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności Prezesa lub 

jego Zastępcy, 
15) przedstawienie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia. 

 
 

§29 
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w składzie 3 do 5-cio osobowym: 

przewodniczący, zastępca, sekretarz oraz członkowie. 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest wybierany na Walnym Zebraniu w głosowaniu 

jawnym. Nowo wybranemu Przewodniczącemu przysługuje jako pierwszemu prawo 
zgłaszania kandydatur na Członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, którzy ze 
swojego grona wybierają: zastępcę przewodniczącego, sekretarza i członków. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani 
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowadztwa lub podległości z tytułu 
zatrudnienia, a także nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej. 

5. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Stowarzyszenia nie rzadziej niż jeden raz w roku.  
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§30 
Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej: 

1) kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
2) składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi 

Stowarzyszenia, 
3) Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 

o ile jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej Przez Komisję Rewizyjną, 
4) Komisja przyjmuje wszelkie zażalenia, odwołania i wnioski od Członków Stowarzyszenia, 
5) Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem 

doradczym, 
6) kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne finanse Stowarzyszenia, 
7) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu. 

 
 

§31 
Obowiązki Sądu Koleżeńskiego przejmuje Komisja Rewizyjna z wszelkimi uprawnieniami 
statutowo obowiązującymi zlikwidowany „Sąd Koleżeński”.  

1) Komisja Rewizyjna rozpatruje sprawy sporne na terenie Stowarzyszenia w składzie              
co najmniej 3 osobowym, 

2) Komisja Rewizyjna może orzekać następujące kary: 
a) upomnienie,  
b) zawieszenie w prawach Członka Stowarzyszenia od 3-ch miesięcy do 1-go roku, 
c) wykluczenie ze Stowarzyszenia, 

3) decyzję Komisji Rewizyjnej ma prawo zmienić Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
 

 
§32 

Zarząd i Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych członków do swojego składu w miejsce 
tych, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub 3 miesięcznej nieusprawiedliwionej 
nieobecności na ich zebraniach. 
 

§33 
Liczba członków dokooptowanych do władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków 
pochodzących z wyboru. 
 

§34 
Złamanie abstynencji automatycznie wyklucza ze wszystkich władz Stowarzyszenia. 
 
 

§35 
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata. 
 

 
Rozdział VI 

 
Majątek Stowarzyszenia. 

 
§36 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§37 
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. 
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§38 

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. 

3. Środki pieniężne są przechowywane na koncie Stowarzyszenia. 
 

 
§ 39. 

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy: Prezesa lub 
jednego z jego Zastępców i Skarbnika lub innego upoważnionego przez Zarząd członka 
Zarządu. 
 

§40 
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. 

 
Rozdział VII 

 
Zmiana Statutu Stowarzyszenia. 

 
§41 

1. Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Sądzie Rejestrowym.  
 

Rozdział VIII 
 

Rozwiązywanie Stowarzyszenia. 
 

§42 
1. Uchwałę o rozwiązaniu się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków              

Stowarzyszenia większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków 
Stowarzyszenia. 

2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,            
Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję 
likwidacyjną. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawo    
o stowarzyszeniach. 

  
Niniejszy  jednolity  tekst  Statutu  zatwierdziło Walne Zebranie Stowarzyszenia  

w dniu 08.04.2017 r. 

 


