
 

 

STATUT STOWARZYSZENIA RODZIN 

ABSTYNENCKICH 

„OGNIWO" 

W MYSŁOWICACH 



Rozdział I           

Nazwa, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia. 

§1                  

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich       

„Ogniwo" i w dalszej części Statutu jest określone mianem Stowarzyszenia. 

§2                   

Siedziba Stowarzyszenia mieści się przy ul. Katowickiej nr 18        

w Mysłowicach. 

§3            

Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat Mysłowice. 

§4                         

Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną w odpowiednim sądzie, 

działającą na podstawie obowiązującego Prawa o Stowarzyszeniach            

i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§5                     

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń 

o tym samym lub podobnym profilu działania. 

§6             

Stowarzyszenie ma prawo używania własnej pieczęci według wzoru 

zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej. 

§7                       

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

§8                      

Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem w celach 

nie zarobkowych, prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Rozdział II 

§9 

Celem działania Stowarzyszenia jest: 

1. Reintegracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu oraz osób 

współuzależnionych tj. z rodzin, w których istnieje problem uzależnienia od 

alkoholu. 

2. Dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia. 

3. Działanie na rzecz ozdrowienia psychicznego i moralnego osób 

uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych. 

4. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania 

picia alkoholu oraz osobom z rodzin gdzie występuje choroba alkoholowa. 



5. Działanie na rzecz ochrony zdrowia poprzez udzielanie pomocy i informacji 

w kwestii metod i sposobów leczenia osobom uzależnionym. 

6. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie choroby 

alkoholowej oraz norm moralno-etycznych obowiązujących w 

zdrowym społeczeństwie. 

7. Propagowanie idei trzeźwości, abstynencji od alkoholu, profilaktyka 

problemu uzależnień od alkoholu wśród osób dorosłych dzieci i młodzieży 

poprzez edukację, profilaktykę problemu uzależnień, upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu oraz turystyki krajoznawczej. 

8. Udzielanie pomocy rodzinom dotkniętym przemocą 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

9. Realizacja celów ujętych w pkt. 1-8 również z uwzględnieniem osób 

niepełnosprawnych. 

§10 

Metody pracy Stowarzyszenia: 

1. Stworzenie rodzinom i osobom, o których mowa w § 9 pkt.1 Statutu 

możliwości przebywania w atmosferze trzeźwości. 

2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu 

oświaty zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, 

zapewniających dyskrecję i anonimowość warunkach. 

3. Współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami leczenia uzależnień od 

alkoholu oraz zajmujących się rehabilitacją osób uzależnionych. 

4. Współpraca z Centrum Integracji Społecznej w zakresie udzielania 

pomocy osobom uzależnionym ich rodzinom. 

5. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy ze wspólnotami 

AA; AL. ANON; AL. ATEEN. 

6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym 

profilu działania w Polsce jak również pozostałych krajach Unii 

Europejskiej. 

7. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji 

państwowej, samorządowej, instytucjami i organizacjami 

społeczno-politycznymi, które mogą pomóc w realizacji celów 

Stowarzyszenia „Ogniwo". 



Rozdział I I I 

§11 

Członkowie Stowarzyszenia: 

1. Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na zasadzie całkowitej 

dobrowolności. 

2. Warunkiem uzyskania członkostwa jest wypełnienie deklaracji 

o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązaniu się składającego 

deklarację do przestrzegania niniejszego Statutu, regulaminów i 

zarządzeń władz Stowarzyszenia. 

§12 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych 

b) wspierających 

c) honorowych 

§13                       

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba deklarująca chęć 

zaprzestania picia alkoholu. 

§14                         

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia. 

§15 

Członek zwyczajny ma prawd do: 

1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 

korzystania z jego urządzeń, i świadczeń. 

2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań 

statutowych. 

3. Oceniania działalności Stowarzyszenia i przedstawiania swych 

postulatów. 

4. Czynnego i biernego prawa wyborczego po 3 - miesięcznej 

przynależności do Stowarzyszenia i 3 - miesięcznej abstynencji. 

§16 

Członek wspierający: 

1.  Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna 

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która 

deklaruje wsparcie finansowe, rzeczowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia 

i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po przedłożeniu 

pisemnej deklaracji. 



2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu poprzez 

przedstawiciela. 

3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia zgodnie z § 15 za 

wyjątkiem pkt. 4 §. 

§17 

Członek honorowy: 

1. Członkostwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu Stowarzyszenia 

osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia przez Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 15 za 

wyjątkiem pkt. 4 §. 

3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek 

członkowskich. 

4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

5. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się 

na piśmie zgłoszonemu Zarządowi Stowarzyszenia. 

§18 

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do: 

1. Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń 

władz Stowarzyszenia. 

2. Utrzymywania trwałej abstynencji. 

3. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

4. Przestrzegania norm współżycia społecznego. 

5. Regularnego opłacania składek członkowskich. 

§19 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. Przerwania abstynencji. 

2. Wystąpienia na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy 

członków. 

3. Skreślenie z listy członków za świadome szkodliwe działanie na rzecz 

Stowarzyszenia lub/ i jego pozostałych członków. 

4. Nieusprawiedliwionego nie opłacania składek członkowskich przez okres 

kolejnych 3 miesięcy. 

5. Nieusprawiedliwionej nieobecności w dwóch kolejnych miesiącach na 

spotkaniach społeczności Stowarzyszenia. 

6. O ustaniu członkostwa decyduje uchwała Zarządu Stowarzyszenia. 



7.  Członek zawieszony ma prawo odwołać się do komisji rewizyjnej lub 

zebrania społeczności. 

§20                       

Członek zwyczajny może być „członkiem zwyczajnym" tylko jednego 

stowarzyszenia. 

§21    

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu 

Stowarzyszenia. 

2. Skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia w związku ze zmianą profilu działalności członka lub 

utratą osobowości prawnej.  

                                Rozdział IV  

                                      §22 

Władze Stowarzyszenia: 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Zarząd Stowarzyszenia. 

3. Komisja Rewizyjna. 

§23 

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 14 dni 

przed jego terminem zawiadamia członków Stowarzyszenia, podając 

tematykę zebrania. 

4. Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne 

Zebranie na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym 

terminie jednego miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku, o 

którym mowa w pkt. 4. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje i dokonuje stosownych uchwał w 

sprawach, w związku, z którymi zostało zwołane. 

§24                            

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

1. Uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia. 

2. Rozpatrywanie, ocena i zatwierdzanie 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 preliminarzy i sprawozdań finansowych. 

8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu 

Stowarzyszenia. 

9. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu. 

§25                   

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszania biorą udział: 

1. Członkowie zwyczajni z prawem wyborczym czynnym i biernym. 

2. Inne osoby zaproszone przez Zarząd z głosem doradczym. 

§26 

1. Walne Zebranie odbywa się przy obecności minimum 50 % + 1 osoba 

członków stowarzyszenia. 

2. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością 

głosów przy obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków 

zwyczajnych, a drugim terminie bez względu na ich liczbę. 

3. Prezesa Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. 

4. Wybrany prezes ma prawo przedstawić Walnemu Zebraniu propozycję 

kandydatów do przyszłego Zarządu Stowarzyszenia. 

5. Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu 

tajnym, w ilości 4- 8 osób, które wybierają ze swojego grona: dwóch 

zastępców, skarbnika i sekretarza. 

§27        

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w jego imieniu. 

2. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami 

Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania. 

3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej 

Stowarzyszenia, jego preliminarza i budżetu. 

4. Przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia oraz prowadzenie ich 

ewidencji. 

5. Skreślanie z członkostwa w Stowarzyszeniu oraz z ewidencji zgodnie z §19 

Statutu. 



6. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa 

honorowego. 

7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i 

zagranicznych. 

8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. 

9. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 

10. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Stowarzyszenia 

nienależących do kompetencji innych władz. 

11.Prowadzenie dokumentacji z działalności Stowarzyszenia. 

12. Kierowanie pracą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi 

Zebraniami.  

13. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności prezesa Stowarzyszenia lub jego zastępcy w przypadku 

usprawiedliwionej nieobecności prezesa - w obecności, co najmniej 

połowy członków Zarządu. 

§28 

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu 

tajnym, w składzie trzech osób i wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkami 

Zarządu Stowarzyszenia ani nie mogą pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

§29 

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej: 

1. Kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia. 

2. Przedstawienie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia. 

4. Komisja Rewizyjna zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia, o ile jest to uzasadnione wynikami 

przeprowadzonej przez nią kontroli. 

5. Komisja Rewizyjna kontroluje opłacania składek członkowskich i inne 

sprawy finansowe Stowarzyszenia. 

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach 

Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym. 



§30                               

Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowych 

członków do swojego składu w ilości nieprzekraczającej jednej trzeciej liczby 

członków wybranych przez Walne Zebranie, w miejsce tych,              

którzy uchylają się od czynnego udziału w ich pracach lub zostali pozbawieni 

praw członka zwyczajnego. 

§31                     

Członkowie Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy    

w jego władzach. 

§32 

Kadencja Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

Rozdział V 

§33 

Majątek Stowarzyszenia: 

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą wszelkie dobra materialne, niematerialne 

oraz fundusze. 

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się 
 

a) wpływy ze składek członkowskich 

b) dochody z działalności statutowej 

c) wpływy z prac wykonywanych przez członków Stowarzyszenia na 

rzecz jego budżetu 

d) dotacje i subwencje 

e) zapisy i darowizny osób prawnych i fizycznych 

§34 

1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Walne 

Zebranie Członków Stowarzyszenia w oparciu o aktualnie obowiązujący stan 

prawny państwa. 

2. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z 

zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie i obowiązujący stan prawny 

państwa.' 

§35                                  

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy 

prezesa Stowarzyszenia lub jednego z jego zastępców i skarbnika lub 

upoważnionego członka Zarządu Stowarzyszenia. 



§36 

Zabrania się: 

1. Udzielania pożyczek członkom Stowarzyszenia lub zabezpieczania jego 

majątkiem zobowiązań członków Stowarzyszenia oraz osobom 

pozostającym z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia albo będącymi z nimi w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi. 

2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa 

w.pkt. 1, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach. 

3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków oraz 

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich 

chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z niniejszego Statutu i 

służy wypełnianiu jego założeń. 

4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, 

w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia oraz ich osoby bliskie. 

§37                          

Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie 

Zarząd Stowarzyszenia. 

§38                           

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością dwóch 

trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia 

uprawnionych do głosowania. 

§39 

Rozwiązywanie Stowarzyszenia: 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie 

większością dwóch trzecich głosów w obecności, co najmniej połowy 

członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

2. W przypadku przyjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu 

Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku 

Stowarzyszenia z uwzględnieniem § 36 i powoła Komisję Likwidacyjną. 

3. Uchwałę Komisji Likwidacyjnej o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia 

zatwierdza odpowiedni sąd będący organem rejestrującym. 



§40                     

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji Stowarzyszenia   

w sądzie, odpowiednim wg siedziby Stowarzyszenia i uprawnionym  

do rejestracji stowarzyszeń. 

Niniejszy Statut został zatwierdzony na Walnym Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „OGNIWO" w dniu 07.02.2013 w 

Mysłowicach. 



REGULAMIN  

POMAGAJĄC INNYM - POMAGASZ SOBIE 

1. Wzajemna pomoc, jaką można zaoferować drugiej osobie uzależnionej od 

alkoholu jest powinnością każdego członka Stowarzyszenia „Ogniwo". 

2. Każdy członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do: 
 

a) utrzymania całkowitej abstynencji od alkoholu, narkotyków i innych 

środków psychoaktywnych. 

b) dbania o majątek Stowarzyszenia i jego dobre imię na zewnątrz. 

c) wykazywania troski o estetykę i czystość pomieszczeń 

Stowarzyszenia. 

d) regularnego opłacania składek członkowskich 
 

3. Osoby, których abstynencja jest krótsza niż 48 godzin nie mają prawa 

przebywania w pomieszczeniach Stowarzyszenia. 

4. Wszelkie osobiste sprawy poruszane na spotkaniach, warsztatach 

terapeutycznych lub innych formach uczestnictwa w Stowarzyszeniu, 

dotyczące jego członków i osób w nim przebywających powinny pozostać 

w Stowarzyszeniu. 

5. Członek Stowarzyszenia, który przerwał abstynencję, powinien 

powiadomić o tym fakcie pozostałych członków oraz wznowić okres 

kandydacki poprzez uczestnictwo w zajęciach, w Stowarzyszeniu. 

6. Uczestnictwo w czwartkowych spotkaniach społeczności obowiązują 

każdego członka Stowarzyszenia. 

7. Osoby deklarujące chęć zostania członkiem Stowarzyszenia obowiązuje 

okres kandydacki trwający nie mniej niż jeden miesiąc. 


