STATUT
KATOWICKIEGO STOWARZYSZENIA
TRZEŹWOŚCIOWEGO „DWÓJKA”
(tekst jednolity)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Nazwa, teren działania i charakter Stowarzyszenia.
§1.
Stowarzyszenie pod nazwą KATOWICKIE STROWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE
„DWÓJKA”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest niezależną i samorządną organizacją,
zrzeszającą członków na zasadzie dobrowolności. Stowarzyszenie działa na podstawie
niniejszego Statutu oraz przepisów :
1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach
[Dz. U. nr 20 poz. 104 z późń. zm.]
2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[Dz. U. nr 96 poz. 873 z późń. Zm.]
§2.
Stowarzyszenie ma prawo używania skróconej formy nazwy – Stowarzyszenie „Dwójka”.
§3.
1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
2. prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje
wyłącznie Stowarzyszeniu.
§4.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§5.
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Katowice.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i poza granicami Polski.
§6.
Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i zagranicznych
organizacji o podobnym profilu działania.
§7.
W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§8.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§9.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:
Działalność odpłatną –
1.
2.

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
§ 10. pkt.18 i 17
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
§ 10. pkt.1 i 16 i 17
3. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
§ 10. pkt.18
4. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
§ 10. pkt.2 i 12
Działalność nieodpłatną:
79.12.Z Działalność organizatorów turystyki § 10. pkt.18 i 17
2. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych
§ 10. pkt.18
3. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację § 10. pkt.2 i 12
4. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana
§ 10. pkt.1 i 16 i 17
5. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana
§ 10. pkt.3 i 6 i 7 i 19
6. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej
niesklasyfikowana
§ 9 a. pkt. a, b, d, e, f, 1, 2, 3, 5
§ 10. pkt.4, 5, 9, 11, 14, 15, 20,
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§9 a.
Głównym celem Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie alkoholizmowi jako zjawisku
społecznemu, reintegracji społecznej. Promowanie trzeźwego stylu życia, przeciwdziałanie
wszelkim uzależnieniom i przemocy w rodzinie oraz wspieranie i realizacja działań służących
pomocy dla osób już uzależnionych oraz osób z ich otoczenia.
Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie organizuje i prowadzi działania pomocowe,
edukacyjne, oświatowe oraz w obszarze kultury i rekreacji, służące profilaktyce oraz
ograniczaniu społecznych, grupowych i indywidualnych skutków wypływających
z uzależnienia. Stowarzyszenie szczególną wagę przykłada do działań służących
kształtowaniu aktywnych postaw obywateli oraz poprawy jakości życia. Stowarzyszenie
realizuje zadania statutowe kierując się zasadami równoprawności, szacunku i tolerancji.
Działania statutowe Stowarzyszenia służące propagowaniu zachowania trzeźwości
w życiu codziennym, upowszechnianiu wiedzy o przyczynach i skutkach uzależnienia oraz
możliwościach rozwiązywania problemów z tym związanych, dotyczą w szczególności:
a) przeciwdziałania złym tradycjom i obyczajom przyczyniającym się do wszelkiego rodzaju
uzależnień oraz przeciwdziałania i zapobiegania zjawisku używania środków
odurzających przez dzieci i młodzież,
b) podejmowanie działań w kierunku utrzymywania stałej abstynencji członków
Stowarzyszenia oraz wspierania postaw trzeźwościowych i motywujących do zachowania
abstynencji wśród osób dotkniętych problemem uzależnienia,
c) pomocy i współpracy w podejmowaniu właściwych decyzji i stosownych działań wobec
i na rzecz osób i środowisk osób uzależnionych, przez osoby współuzależnione oraz
instytucje realizujące zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
d) mobilizacji społeczności do działań na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i organizacji
pomocy służącej osobom dotkniętym skutkami tego problemu,
e) poprzez osobistą abstynencję, dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie
w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia,
f) niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym w kształtowaniu własnego
rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w rodzinie, najbliższym otoczeniu, zakładzie
pracy, środowisku,
g) prowadzenie programów profilaktycznych w zakresie wiedzy o uzależnieniach,
niebezpieczeństw z nimi związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie
działania Stowarzyszenia – szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
Działania statutowe Stowarzyszenia poświęcone inicjowaniu i realizacji programów pomocy
dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej, będącej skutkiem problemu uzależnienia,
dotyczą w szczególności:
1.
2.
3.
4.
5.

przeciwdziałania patologiom towarzyszącym uzależnieniom, w tym zjawisku
przemocy w rodzinie,
prowadzenia działań ukierunkowanych na reintegrację społeczną osób z problemem
uzależnienia i wyrównywanie szans ich rodzin,
przeciwdziałania zjawisku bierności wobec bezrobocia oraz niepodejmowania
odpowiedzialności za byt osobisty i rodzinny przez osoby dotknięte problemem
uzależnienia,
organizacji różnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych, w tym materialnej
i finansowej, dla rodzin dotkniętych biedą w wyniku współuzależnienia,
organizacja przedsięwzięć służących utrwalaniu postanowienia o zachowaniu
abstynencji, w oparciu o pomoc i współpracę rodzin i otoczenia osób uzależnionych.
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§10.
Statutowa działalność Stowarzyszenia nie jest działalnością gospodarczą i może być
prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna poprzez:
1. Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych, samopomocowych oraz innych form
oddziaływań psychospołecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły lub chcą
przejść leczenie odwykowe i ich rodzin, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
2. Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym, pomagają ofiarom
i sprawcom przemocy w rodzinie.
3. Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej wśród
dzieci i młodzieży oraz ich wychowawców w zakresie następstw uzależnień oraz promocji
zdrowego stylu życia.
4. Organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia
form pracy Stowarzyszenia i jego programu działania.
5. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami
i organizacjami społeczno – politycznymi mogącymi pomóc w realizacji statutowych
celów działania Stowarzyszenia.
6. Niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans
tych rodzin i osób.
7. Gromadzenie funduszy na realizację zadań.
8. Organizację pomocy prawnej i innej specjalistycznej dla osób współuzależnionych,
znajdujących się w sytuacji kryzysowej, oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
9. Organizację współpracy i wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych działających
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie związanym z realizacją celów
statutowych.
10. Publikowanie i wydawanie materiałów (biuletyny, broszury, ulotki itp.), związanych
z realizacją celów statutowych.
11. Prowadzenie działalności doradczej, szkoleniowej i informacyjnej związanej z realizacją
celów statutowych.
12. Organizowanie szkoleń dla innych instytucji i podmiotów zainteresowanych
problematyką wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz osób
dotkniętych problemem.
13. Współprace w prowadzeniu badań dotyczących uzależnienia i współuzależnienia,
związanych z problemem alkoholowym.
14. Realizacje projektów wzorcowych, nowatorskich i eksperymentalnych autorstwa
Stowarzyszenia i na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej
i samorządowej.
15. Prowadzenie na zlecenie oraz środków własnych różnorodnych usług, między innymi
w formie placówek, zespołów i imprez.
16. Prowadzenie zajęć terapeutycznych, samorozwojowych i integracyjnych dla dorosłych
oraz dzieci i młodzieży.
17. Organizowanie wyjazdów terapeutycznych, integracyjnych i wypoczynkowych dla
dorosłych oraz dzieci i młodzieży poprzez obozy, zimowiska, wycieczki.
18. Prowadzenie imprez w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
19. Prowadzenia działań w kierunku promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez pracy lub zagrożonych jej
utratą.
20. Realizację programów ochrony i promocji zdrowia oraz upowszechniania i ochrony praw
kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
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ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§11.
Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności po wypełnieniu
deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się do przestrzegania Statutu,
regulaminu i zarządzeń władz Stowarzyszenia.
§12.
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
§13.
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która przyjmie zasadę zdrowego
stylu życia w trzeźwości oraz zobowiązuje się przyczyniać do społecznej akceptacji tej
zasady.
2. Członek Stowarzyszenia musi odbyć 3 – miesięczny okres kandydacki. Warunkiem
zaliczenia okresu kandydackiego jest przestrzeganie statutu i regulaminu Stowarzyszenia.
3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia może pełnić funkcję we władzach tylko jednego
Stowarzyszenia Trzeźwościowego.
§14.
1. Osoby fizyczne przyjmowane są w poczet członków Stowarzyszenia przez Zarząd.
2. Osoby prawne przyjmowane są przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie wniosku, po
zbadaniu czy cele lub praktyka wnioskującej instytucji nie są sprzeczne z celami
Stowarzyszenia.
§15.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana statutową
i merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową
lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie deklaracji, w drodze uchwały.
Członek wspierający ma prawo do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia z głosem doradczym.
Członek wspierający, osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego
przedstawiciela. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członka
zwyczajnego z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§16.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne
Zebranie, na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, a ponadto
jest zwolniony od opłacania składek.
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§17.
Każdy członek i kandydat zobowiązany jest do zachowania na zewnątrz tajemnicy, co do
osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych członków i kandydatów,
z którymi to faktami zapoznał się podczas pracy Stowarzyszenia.
§18.
Członek zwyczajny i honorowy ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
5. Korzystać z działających w Stowarzyszeniu grup samopomocowych, zgodnie z zasadami
wskazanymi przez Zarząd.
6. Korzystać z urządzeń i świadczeń Stowarzyszenia.
§19.
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia.
2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia.
4. Uczestnictwo w spotkaniach społeczności Stowarzyszenia
5. Przestrzeganie norm współżycia społecznego.
6. Przestrzeganie abstynencji.
§20.
1.Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
Skreślenia z listy członków z powodu:
a) Złamania abstynencji
b) Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszenie na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
c) Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 3 miesięcy
pomimo pisemnego upomnienia.
d) Śmierci.
Wykluczenia z listy członków z powodu:
a)
Skreślenie z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego
uchylania się od pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia i nie przestrzegania statutu
Stowarzyszenia.
b)
Świadomego szkodliwego działania dla Stowarzyszenia i jego władz,
o ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu.
c)
Wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Komisji Rewizyjnej lub
Sądu Koleżeńskiego.
d)
Wejście w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem
Sądu za przestępstwa oprócz nieumyślnych w czasie przynależności do
Stowarzyszenia.
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Skreślenie lub wykluczenie członka ze stowarzyszenia następuje na podstawie decyzji
Zarządu Stowarzyszenia

2.Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
b) Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
w związku ze zmianą profilu działalności członka lub utrata osobowości prawnej.
3. Członkostwo honorowe wygasa na skutek:
a) Dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego Zarządowi.
b) Świadomego, szkodliwego działania dla Stowarzyszenia i jego władz na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia
c) Śmierci
d) Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Stowarzyszenia.
5
Uchwała Zarządu lub Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o
wykluczeniu Członka Stowarzyszenia musi zawierać uzasadnienie i pouczenie o
możliwości odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.
6
Od decyzji Zarządu lub Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o
wykluczeniu członka Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w
terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji o wykluczeniu. Sąd Koleżeński rozpatruje
odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Wykluczeni Członkowie ponowny staż
kandydacki mogą rozpocząć po decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
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ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§21.
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§22.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
1. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia raz w roku jako
sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo - wyborcze. O terminie, miejscu
i tematyce zawiadamia członków w formie pisemnej co najmniej na 14 dni przed
terminem zgromadzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Stowarzyszenia gdy uzna
to za potrzebne lub na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia, a także na wniosek Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1miesiąca od daty otrzymania wniosku lub żądania i obraduje nad sprawami, dla których
zostało zwołane.
5. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy
obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy członków zwyczajnych, a w drugim
terminie bez względu na ich liczbę.
6. Walne Zebranie głosuje w sposób jawny z wyjątkiem wyboru Prezesa Zarządu
Stowarzyszenia.
a. Na wniosek członka Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym większością
głosów może być dokonana zmiana sposobu głosowania na głosowanie tajne.
7. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:
a. Członkowie zwyczajni i honorowi z prawem wyborczym
b. Inne zaproszone przez Zarząd Stowarzyszenia osoby z głosem doradczym
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§23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należą:
1. Uchwalanie głównych kierunków merytorycznych i finansowych Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia.
3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Stowarzyszenia.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek
Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalenie wysokości składek.
6. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i postępowania z jego
majątkiem.
8. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
9. Rozpatrywanie spraw wykraczających poza zakres kompetencji innych władz
Stowarzyszenia
10. Wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
§24
Kadencja Władz Stowarzyszenia wybieralnych trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu jawnym lub tajnym zgodnie z § 22 pkt.6 (a). z wyłączeniem głosowania na
funkcję Prezesa Stowarzyszenia, które odbywa się tylko w głosowaniu tajnym
§25
W przypadku ustąpienia, skreślenia lub wykluczenia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej
lub Sądu Koleżeńskiego w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo
dokooptowania członków z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć ½
liczby członków pochodzących z wyborów.
§26
Zgodnie z & 20 pkt 1 Prezes Stowarzyszenia, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i
Sądu Koleżeńskiego tracą członkostwo, a co za tym idzie natychmiast przestają pełnić swoje
funkcje.
§27
Każdy członek zwyczajny ubiegający się o funkcję Prezesa Stowarzyszenia zobowiązany jest
do przedstawienia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia co najmniej 4 osób
wyrażających zgodę na współpracę w Zarządzie jeszcze przed jego wyborem.
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA
§28
1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami
Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z Prezesa i Członków Zarządu w ilości od 4 do 8 osób, które wybierają
ze swego grona dwóch zastępców, sekretarza i skarbnika.
§29
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należą:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
2. Kierowanie sprawami Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami.
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu
Stowarzyszenia.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach zobowiązań finansowych Stowarzyszenia.
5. Zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia.
6. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla kompetencji Walnego
Zebrania.
7. Przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających.
8. Skreślanie członków zwyczajnych i wpierających.
9. Występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego
lub jego pozbawienia.
10. Zwoływanie Walnego Zebrania.
11. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
12. Podejmowanie decyzji do przystąpienia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
13. Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia.
14. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności
Prezesa lub (w przypadku usprawiedliwionej nieobecności Prezesa) jego zastępcy.
Kworum przy podejmowaniu uchwały musi wynosić ½ głosów ogółu członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
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KOMISJA REWIZYJNA
§30
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają
Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż
raz na pół roku.
§31
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być tylko i wyłącznie osoba, która nie została
skazana za przestępstwo z winy umyślnej.
§32
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą;
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia co do
zgodności z prawem, zasadami gospodarności oraz uchwałami Walnego Zebrania.
2. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami z ustaleń kontroli celem wyjaśnień.
4. Występowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności.
6. Występowanie z wnioskiem o udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi.
7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu
z głosem doradczym.
8. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
co najmniej ½ członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
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SĄD KOLEŻEŃSKI
§33
Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego,
zastępcę i sekretarza.
§34
Sąd Koleżeński jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji.
§35
Kompetencje Sądu Koleżeńskiego:
1. Rozstrzyganie spraw spornych członków Stowarzyszenia związanych z jego
merytoryczną i statutową działalnością.
2. Sąd Koleżeński może orzekać:
a. Upomnienia
b. Nagany
c. Zawieszenia członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 1 roku
d. Wykonania określonej pracy na rzecz Stowarzyszenia
e. Wykluczenie ze Stowarzyszenia
3. Uchwały Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej ½ członków. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos
Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
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ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA
§36
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a. Wpływy ze składek członkowskich
b. Wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz Stowarzyszenia
c. Dotacje, subwencje i nawiązki
d. Zapisy i darowizny
e. Spadki
f. Wpływy z działalności własnej
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji celów statutowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z
działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych
oraz reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach sądowych i administracyjnych,
upoważniony jest Prezes Zarządu działający jednoosobowo lub Zastępcy Prezesa
Stowarzyszenia działający łącznie ze Skarbnikiem lub Sekretarzem Stowarzyszenia.
5. Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd
Stowarzyszenia.
§37
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz
osób, z którymi członkowie i pracownicy pozostają w związku małżeńskim we wspólnym
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub bocznej do
drugiego stopnia lub są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwanej dalej
„osobami bliskimi”.
2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organu lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
a w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Zabrania się na terenie Stowarzyszenia prowadzenia działalności zarobkowej nie służącej
celom statutowym.
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ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
&38
1. Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie zgodnie z § 22 pkt 5.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie w obecności
co najmniej połowy członków. Uchwałę taką można podjąć jedynie większością
¾ głosów uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmuje decyzję
o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną.
4. Uchwałę Komisji Likwidacyjnej o przekazaniu majątku Stowarzyszenia zatwierdza Sąd
do tego uprawniony.
&39
Niniejszy statut Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka” wchodzi w życie
z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Członków
Przyjęcia zmian w jednolitym tekście statutu
Katowickiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Dwójka”
dokonano na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia
w dniu 13 maja 2010r.
Uchwała numer 5/2010 z dnia 13 maja 2010r.
Podpisy Członków Zarządu

Prezes Stowarzyszenia

V – ce Prezes
ds. terapeutycznych

Barbara Skrzypczak – Stolecka

Krystyna Niemiec

V – ce Prezes
ds. organizacyjnych
Marian Stolecki

Sekretarz

Skarbnik

Członek Zarządu

Kamelia Kuchna

Mirosław Korczak

Jerzy Hryndio
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