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S T A T U T

KLUBU ABSTYNENTÓW “KROKUS”
44-100 Gliwice, Pl. Inwalidów Wojennych 14

Tekst jednolity

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Klub Abstynentów “KROKUS, 44-100 Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 14
w dalszych postanowieniach statutu zwane klubem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada
osobowość prawną.

§ 2.
1. Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska a w szczególności miasto Gliwice
2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Gliwice, Plac Inwalidów Wojennych 14

§ 3.
Stowarzyszenie Klub Abstynentów “KROKUS” działa na podstawie przepisów ustawy o
Stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i Ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29.05.2003 r.) oraz niniejszego
statutu z tytułu tego posiada osobowość prawną.

§ 4
Celem działania Klubu w sferze zadań publicznych jest:

1. Działalność na rzecz wprowadzania do życia w społeczeństwie osób, które chcą i
wychodzą z uzależnienia od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań
dewiacyjnych.

2. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego, fizycznego, psychicznego
i duchowego osób uzależnionych i ich rodzin.

3. Opracowywania programów i metod adaptacyjnych, pomocnych i służących osobom
uzależnionym do pracy i normalnego życia w społeczeństwie.

4. Współpracę i wszechstronną pomoc przy propagowaniu i wdrażaniu tych programów oraz
różnych innych inicjatyw realizowanych przez osoby i instytucje oraz zakłady
w tym zakresie powołane.

5. Współpraca i wzajemna pomoc członkom Klubu.
6. Działalność charytatywna.
7. Ochrona i promocja zdrowia.
8. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
9. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom

społecznym.
10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i

współpracy między społeczeństwami.
11. Stworzenie alternatywnego środowiska osobom pragnącym wyjść                   z uzależnień.
12. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
13. Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych.
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14. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzania wolnego czasu w

atmosferze trzeźwości.
15. Promocji i rozwijania wolontariatu.
16. Działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo

organizacje pozarządowe w sposób zapewniający wystarczające zaspokojenie potrzeb
społecznych

17. Prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy o uzależnieniach, terapii i leczenia uzależnień oraz
form adaptacji przy wyjściu z uzależnienia osób nim dotkniętych, dla członków Klubu i
innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

18. Doradztwo i pomoc organizacyjno - ekonomiczną dla członków Stowarzyszenia oraz
zainteresowanych podmiotów gospodarczych np. zakłady pracy itp.

19. Inicjowanie innych form działań sprzyjających rozwojowi statutowych celów organizacji.
20. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
21. Współpracę z władzami rządowymi i samorządowymi wraz z wszelkimi innymi

organizacjami i instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.
22. Szeroką współpracę z innymi Klubami Abstynentów regionu śląskiego, z Miejskim

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta koło
Gliwic, Izbą Wytrzeźwień, Kuratorami Sądowymi, "HELP-em" – Punktem Pomocy
Ofiarom Przemocy w Rodzinie, wspólnotami AA, A1.-Anion, A1.- Aten, organizacjami
charytatywnymi, itp.

23. Prowadzenie działalności informacyjno - wydawniczej oraz współpraca z
masmediami: prasa, radio, telewizja, internet, itp.

24. Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznym w
zakresie wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie adaptacji i
resocjalizacji osób uzależnionych i ich rodzin do życia w społeczeństwie.

25. Organizowanie różnych spotkań, kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów i innych
przedsięwzięć związanych z rozpowszechnianiem wiedzy na tematy uzależnień.

26. Wspieranie i pomoc w organizowaniu wypoczynku młodzieży oraz dorosłych

§ 5.
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub pokrewnym
profilu działania.

§ 6
Klub może posiadać odznaki organizacyjne, legitymacje oraz używać własnej pieczęci według
wzoru zatwierdzonego przez właściwe organy administracji państwowej.

§ 7
1. Klub opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków i

wolontariuszy.
2. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§ 8
Stowarzyszenie Klub Abstynentów “KROKUS” zostaje powołane na czas nieokreślony

Rozdział II.

§ 9
Przedmiotem prowadzonej przez Klub działalności pożytku publicznego, zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności jest:

22.15.Z Pozostała działalność wydawnicza (działalność odpłatna)
74.13.Z Badanie rynku i opinii publicznej (działalność nieodpłatna)
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74.40.Z Reklama (działalność nieodpłatna)
80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej

nie sklasyfikowane (działalność odpłatna)
85.14.D Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna (działalność odpłatna)
85.32.C Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania (działalność nieodpłatna)
91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie

sklasyfikowana (działalność odpłatna)
92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała (działalność odpłatna)
92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

(działalność odpłatna)

Całkowity dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji celów
statutowych Klubu.

§ 10.
Metody pracy Klubu:

1. Organizowanie pokazów, warsztatów, odczytów w zakresie leczenia uzależnień.
2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych w zakresie oświaty zdrowotnej i

pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.
3. Organizowanie spotkań z młodzieżą, dzielenie się swoją wiedzą i

doświadczeniem.
4. Organizowanie wolnego czasu, w atmosferze trzeźwości, poprzez organizowanie: turniejów

brydża sportowego, tenisa stołowego, piłki nożnej pięcioosobowej, zawodów wędkarskich,
rajdów rowerowych, itp.

5. Udział w imprezach abstynenckich organizowanych przez inne organizacje i
instytucje.

6. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i
rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych.

7. Udzielanie pomocy merytorycznej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ich
rodzinom.

8. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy ze wspólnotami AA, AL-Anon,
AL-Ateen, DDA, AN, itp.

9. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania w
kraju i za granicą.

10. Współpraca z organizacjami, instytucjami, władzami w zakresie działania Stowarzyszenia.
11. Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji państwowej,

samorządowej, instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi które mogą pomóc w
realizacji celów statutowych Klubu.

12. Klub może prowadzić działalność odpłatną wyłącznie w rozmiarach służących realizacji
celów statutowych.

13. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Rozdział III.

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 11.
Członkowie Klubu:
Klub zrzesza swoich członków na bazie całkowitej dobrowolności po wypełnieniu deklaracji o
przystąpieniu do Klubu i zobowiązania się do przestrzegania Statutu, regulaminów i zarządzeń.
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§ 12.

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających
3. honorowych

§ 13.
Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba, deklarując chęć utrzymania
abstynencji.

§ 14.
Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu.

§ 15.
Prawa członka zwyczajnego:
1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu, korzystania z jego urządzeń i

świadczeń.
2. Korzystania z pomocy Klubu w zakresie realizacji zadań statutowych.
1. Oceniania działalności Klubu i przedstawiania swoich postulatów.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego po 3-miesięcznej przynależności do Klubu i

3-miesięcznej abstynencji.

§ 16
Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
1. przestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń władz Klubu.
2. utrzymywania stałej abstynencji,
3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu.
4. przestrzegania norm współżycia społecznego.
5. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 17
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

a. złamania abstynencji,
b. wystąpienia na piśmie do Zarządu Klubu o skreślenie z listy członków,
c. skreślenie z listy członków za świadome szkodliwe działanie na rzecz Klubu i jego

członków,
d. nieusprawiedliwionego nie płacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,
e. nieusprawiedliwionej nieobecności w trzech kolejnych miesiącach na spotkaniach

społeczności Klubowej,
f. śmierci członka Klubu.

2. o ustaniu członkostwa decyduje Zarząd Klubu,
3. członek zwyczajny może odwołać się od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu z listy

członków do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania poprzez Komisję Rewizyjną w ciągu 14-tu dni.

§ 18
Członek zwyczajny Klubu może być “członkiem zwyczajnym” tylko jednego Klubu Abstynentów.

§ 19
Członek wspierający
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, osoba fizyczna lub instytucja zainteresowana

merytoryczną działalnością Klubu, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz
Klubu i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu Klubu po przedłożeniu pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający może działać  w Klubie poprzez swojego przedstawiciela.
3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 15, za wyjątkiem pkt. 4
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§ 20

Prawa członka wspierającego:
a. Brania udziału z głosem doradczym w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia.
b. Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,

§ 21
Członek wspierający ma obowiązek :

a. przestrzegania postanowień statutu, uchwał i zarządzeń.
b. udzielania pomocy Zarządowi Klubu w realizacji jego statutowych zadań.

§ 22
Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu.
2. skreślenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu w związku ze zmianą

profilu działalności członka lub utratą osobowości prawnej.

§ 23
Członek honorowy
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków , na wniosek Zarządu Klubu osobom

szczególnie zasłużonym dla Klubu.
2. Członkom honorowym przysługują uprawnienia określone w § 15, za wyjątkiem pkt. 4
3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek
4. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu.
5. Członkostwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie zgłoszonego

Zarządowi Klubu.

Rozdział  IV

Władze Klubu

§ 24
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd Klubu:

a. Prezes Klubu minimum 2 lata abstynencji,
b. Członkowie Zarządu – minimum 2 lata abstynencji,
c. Skarbnik nie może być osobą uzależnioną,
d. Członkiem władz Klubu może zostać osoba mająca minimum 1 rok członkostwa w Klubie.
e. Członkowie Zarządu Klubu składają pisemne oświadczenie o niekaralności

3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§ 25
Kadencja władz trwa 2 lata

§ 26
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą i powinno odbywać się przynajmniej raz w

roku.
3. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu, który co najmniej na 14 dni przed zebraniem

zawiadamia członków Klubu, podając tematykę zebrania.
4. Zarząd Klubu ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na wniosek 1/3 członków

Klubu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
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5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 1-go

miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd wniosku lub żądania zwołania zebrania.
6. Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało powołane.

§ 27
1. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji,

uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.

2. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 28
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. Wybór i odwołanie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
2. Uchwalanie programu działalności Klubu,
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej

i Sądu Koleżeńskiego.
4. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Klubu.
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
7. Zatwierdzanie wytycznych, preliminarza i sprawozdań finansowych.
8. Zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd Klubu regulaminów.
9. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu.
10. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i postępowania z jego majątkiem.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu.
12. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 29
w Walnym Zebraniu Członków Klubu udział biorą:
1. Członkowie zwyczajni z prawem wyborczym czynny i biernym.
2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym.

§ 30
1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bezwzględną większością głosów przy

obecności w pierwszym terminie, co najmniej połowy członków zwyczajnych, a drugim
terminie bez wzglądu na ich liczbę, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Prezesa Klubu wybiera Walne Zebranie w głosowaniu tajnym.
3. Wybrany prezes ma prawo przedstawić Walnemu Zebraniu propozycję kandydatów do

przyszłego Zarządu Klubu.
4. Zarząd Klubu wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w ilości 3-5 osób,

które wybierają ze swego grona zastępców, skarbnika i sekretarza.

§ 31
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
2. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami

Walnego Zebrania.
3. Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i

budżetu Klubu.
4. Opracowanie regulaminów.
5. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.
6. Skreślanie członków Klubu z ewidencji zgodnie z § 17.
7. Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego.
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8. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i

zagranicznych.
9. Zwoływanie Walnego Zebrania.
10. Zarządzanie majątkiem Klubu.
11. Podejmowanie decyzji i uchwał Klubu nienależących do kompetencji innych władz.
12. Prowadzenie dokumentacji z działalności Klubu.
13. Zarząd kieruje pracą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami.
14. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności prezesa Klubu lub

jego zastępcy w przypadku usprawiedliwionej nieobecności prezesa - w obecności, co najmniej
połowy członków Zarządu Klubu.

§ 32
Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym w składzie
trzech osób i wybiera ze swego grona przewodniczącego.

2. Wymagane jest by Komisja Rewizyjna była niezależna od zarządu oraz członkowie komisji
rewizyjnej:

a. mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących
niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr
154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535);

§ 33
Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej:
1. Kontrola wszelkich form działalności Klubu.
2. Przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu Klubu.
3. Składanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu.
4. Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu ile

jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
5. Komisja kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne sprawy finansowe Klubu.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Klubu z

głosem doradczym.
7. Komisja Rewizyjna ma obowiązek wspierać działania statutowe Klubu.

§ 34
Obowiązki i prawa Sądu Koleżeńskiego
1. Sąd Koleżeński jest wybierany w głosowaniu jawnym na Walnym Zebraniu w składzie

trzyosobowym i wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego zastępcę oraz sekretarza.
2. Sąd Koleżeński jest instytucją niezawisłą w podejmowaniu decyzji.
3. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy sporne członków Klubu.

§ 35
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenie członka Klubu na okres trzech miesięcy do jednego roku,
4. wykluczenie z Klubu,

Od orzeczenia Sadu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w
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nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca.

§ 36
Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński mogą dokooptować nowych członków do
swego składu w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru

§ 37
Członkowie Klubu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach.

ROZDZIAŁ  V

Majątek Klubu

§ 38
Majątek Klubu stanowią:
1. nieruchomości i  ruchomości,
2. fundusze.
Na fundusze Klubu składają się:

a. wpływy ze składek członkowskich,
b. wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Klubu,
c. dotacje i subwencje,
d. zapisy i darowizny

§ 39
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Członków Klubu

oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny.
2. Zarząd Klubu jest zobowiązany zarządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami ustalonymi

przez Walne Zebranie i obowiązujący stan prawny.
§ 40

Do ważności czynności rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia lub zaciągniętych zobowiązań
wymagane są podpisy prezesa Klubu lub jednego z jego zastępców, skarbnika i sekretarza.

§ 41
Pieczątka Klubu jest jego własnością. Posługuje się nią wyłącznie Zarząd Klubu.

§ 42
Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności
co najmniej połowy członków Klubu.

Rozdział VI

Rozwiązanie Klubu

§ 43
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością głosów

w obecności, co najmniej połowy członków Klubu.
2. W przypadku niespełnienia warunków zawartych w pkt 1 uchwałę o rozwiązaniu Klubu

podejmuje w drugim terminie Walne Zebranie Członków Klubu większością % głosów bez
względu na ilość członków na Walnym Zebraniu.

3. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków Klubu uchwały o
rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i
powoła Komisję Likwidacyjną.



Strona 9 z 9


