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Rozdział I 
Nazwa, teren działania i charakter prawny Stowarzyszenia 

 
 
 

§ 1 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Abstynentów „ARKA” i w dalszej części Statutu nazywa się 
Klubem. 

 
§ 2 

 
Siedziba Klubu mieści się w Jastrzębiu-Zdroju. 

 
§ 3 

 
Terenem działania Klubu jest powiat Grodzki Jastrzębie-Zdrój i gminy ościenne. 

 
§ 4 

 
Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego 
prawach o Stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

 
§ 5 

 
Klub jest członkiem krajowych i zagranicznych Stowarzyszeń o tym samym lub podobnym 
profilu działania. 

 
§ 6 

 
Klub ma prawo używania własnej pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez właściwe 
organy administracji państwowej. 

 
§ 7 

 
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 
 
 

 
Rozdział II  

Cele i metody działania Klubu 
 
 

 
§ 8 

 
Celem działania Klubu jest: 

1. Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych             
i współuzależnionych od alkoholu. 

2. Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu. 
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3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia 
alkoholu. 

4. Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobu leczenia. 
5. Samokształcenia indywidualnego i grupowego w zakresie norm moralno-etycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej. 
6. Propagowanie trzeźwości. 

 
§ 9 

 
Metody pracy Klubu: 

1. Stworzenie warunków osobom uzależnionym, możliwości spędzania wolnego czasu  
w atmosferze trzeźwości. 

2. Organizowanie różnych form zajęć psychoterapeutycznych z zakresu oświaty 
zdrowotnej i pozamedycznej pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję 
warunkach. 

3. Współpracy ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji 
osób uzależnionych. 

4. Udzielenie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz ich rodzinom. 
5. Nawiązanie i ugruntowanie współpracy ze wspólnotami AA, Al-Anon, AlAlteen. 
6. Współpraca z innymi stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania 

w kraju i za granicą. 
7. Nawiązanie i ugruntowanie współpracy z tymi organami administracji państwowej, 

samorządowej, instytucjami, organizacjami społeczno-politycznymi i związkami 
wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizowaniu celów naszego Klubu. 

 
 
 

Rozdział III  
Członkowie Klubu 

 
 
 

§ 10 
 

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

§ 11 
 

Członkowie Klubu dzielą się na: 
1. Zwyczajnych 
2. Wspierających 
3. Honorowych 
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§ 12 
 

Członkiem zwyczajnym może być każda pełnoletnia osoba deklarująca chęć zaprzestania 
picia alkoholu. 
 

§ 13 
 

1. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd Klubu po przebytej 
karencji 3 miesięcy. 

2. Po złamaniu abstynencji w ciągu roku po raz wtóry, okres karencji na członka Klubu 
trwa 6 miesięcy. 

 
§ 14 

 
Członek zwyczajny ma prawo do: 

1. Uczestnictwa we wszystkich formach działalności Klubu, korzystanie z jego urządzeń 
i świadczeń. 

2. Korzystania z pomocy Klubu w zakresie realizacji zadań statutowych. 
3. Oceniania działalności Klubu i przedstawiania swych postulatów. 
4. Czynnego i biernego prawa głosowania po 3 miesięcznej przynależności do Klubu         

i 3 miesięcznej abstynencji. 
5. Korzystania z ulg i dotacji finansowej w ramach możliwości finansowych Klubu. 
6. Członek zwyczajny ze względu na trudną sytuację finansową może być zwolniony         

z płacenia składek członkowskich, decyzją Zarządu – na pisemna prośbę członka. 
 

§ 15 
 

Członek wspierający: 
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna zainteresowana 

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

2. Członek wpierający może działać w Klubie poprzez swojego przedstawiciela. 
3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt.  

4 oraz 5. 
 

§ 16 
 

Członek honorowy: 
1. Członkowstwo honorowe nadaje się na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie 

zasłużonym dla Klubu. 
2. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 14 za wyjątkiem pkt. 

4 oraz 5, a także zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich. 
3. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków Klubu. 
4. Członkowstwo honorowe wygasa na skutek dobrowolnego zrzeczenia się na piśmie, 

zgłoszonemu Zarządowi Klubu. 
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§ 17 
 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani do: 
1. Przestrzegania postanowień, statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń Władz Klubu. 
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu. 
3. Przestrzegania norm współżycia społecznego. 
4. Regularnego opłacania składek członkowskich. 
5. Propagowania idei trzeźwości. 

 
§ 18 

 
Członkowstwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu. 
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu systematycznego uchylania się od 

prac społecznych na rzecz Klubu. 
3. Świadomego działania szkodliwego dla Klubu lub jego poszczególnych członków, 

bądź podważanie autorytetu Klubu i jego Władz. O ustaniu członkowstwa decyduje 
uchwała Zarządu. 

4. Nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 3 miesięcy 
pomimo pisemnego lub telefonicznego upomnienia. 

5. Nie brania udziału w dwóch kolejnych zebraniach Klubu bez usprawiedliwienia.        
O ustaniu członkostwa decyduje uchwałą Zarządu. 

6. Wykluczeniem prawomocnym Sądu Koleżeńskiego. 
7. Namawiania innych członków Klubu do złamania abstynencji. O ustaniu członkostwa 

decyduje uchwała Zarządu. 
8. Wejścia w kolizję z prawem i skazania prawomocnym wyrokiem Sądu za 

przestępstwa, oprócz nieumyślnego, w czasie przynależności do Klubu. 
9. Złamania abstynencji przez członka Klubu. 

 
§ 19 

 
Członek zwyczajny może być „członkiem zwyczajnym” tylko jednego Klubu 
Abstynenckiego. 
 

§ 20 
 

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 

zmiana profilu działalności członka lub utrata osobowości prawnej. 
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Rozdział IV 
Władze Klubu 

 
 

 
§ 21 

 
Władzami Klubu są: 

1. Walne Zebranie Członków Klubu 
2. Zarząd Klubu 
3. Komisja Rewizyjna 
4. Sąd Koleżeński 

 
§ 22 

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

przynajmniej raz w roku. 
3. Walne Zebranie 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. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w nieprzekraczalnym terminie 

jednego miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd Klubu wniosku lub żądania             
i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
§ 23 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy: 

1. Uchwalenie programu działalności Klubu. 
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, Komisji 

Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
3. Rozpatrywanie wniosków władz i członków Klubu. 
4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 
5. Wybór Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 
6. Ustalenie wysokości składek członkowskich. 
7. Zatwierdzenie wytycznych, preliminarza i sprawozdań finansowych. 
8. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Klubu. 
9. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i postępowania z jego 

majątkiem. 
10. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu. 
11. Podejmowanie uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Klubu. 

 
§ 24 

 
W Walnym Zebraniu Członków Klubu udział biorą:  

1. Członkowie zwyczajni z prawem głosowania czynnym i biernym. 
2. Inne zaproszone przez Zarząd osoby z głosem doradczym. 
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§ 25 

 
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. 

1. Do Zarządu Klubu wybierani są członkowie z co najmniej dwuletnim członkostwem 
w Klubie. 

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 od  

4 do 8 osób, które wybierają ze swego grona dwóch zastępców, skarbnika i sekretarza 
na okres kadencji 2 lata. 

 
§ 26 

 
Do kompetencji Zarządu Klubu należy: 

1. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz w jego imieniu. 
2. Kierowanie działalnością Klubu zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi         

i uchwałami Walnego Zebrania. 
3. Uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu 

Klubu. 
4. Przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji.  
5. Skreślanie członków Klubu z ewidencji zgodnie z § 18. 
6. Występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia o nadanie członkostwa 

honorowego. 
7. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. 
8. Zwoływanie Walnego Zebrania. 
9. Zarządzanie majątkiem Klubu. 
10. Podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach Klubu nie należących do kompetencji 

innych władz. 
11. Prowadzenie dokumentacji z działalności Klubu. 
12. Zarząd kieruje pracami Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami. 
13. 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. 

 
§ 27 

 
1. Komisja Rewizyjna jest wybierana na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym            

w składzie trzech osób i wybiera ze swojego grona przewodniczącego. 
2. Uzupełnienie Komisji Rewizyjnej może odbyć się na Zebraniu Zarządu i członków 

Klubu w głosowaniu tajnym większością głosów i za zgodą wybranego. 
 

§ 28 
 

Obowiązki i prawa Komisji Rewizyjnej: 
1. Kontrola wszelkich form działalności Klubu. 
2. Przedstawienie na Walnym Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu Klubu. 
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3. Komisja zgłasza żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Klubu, o ile 
jest to uzasadnione wynikami kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną. 

4. Komisja kontroluje opłacanie składek członkowskich i inne sprawy finansowe Klubu. 
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu 

Klubu z głosem doradczym. 
 

§ 29 
 

Obowiązki i prawa Sądu Koleżeńskiego: 
1. Sąd Koleżeński jest wybierany na Walnym Zebraniu w składzie trzyosobowym            

i wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. 
2. Uzupełnieni Sądu Koleżeńskiego może odbyć się na Zebraniu Zarządu i członków 

Klubu w głosowaniu tajnym większością głosów i za zgodą wybieranego. 
3. Sąd Koleżeński jest instytucją bezstronną w podejmowaniu decyzji. 
4. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy sporne członków Klubu. 

 
§ 30 

 
Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary: 

1. Upomnienia 
2. Nagany 
3. Zawieszenia członka Klubu na okres 3 miesięcy do jednego roku 
4. Pracę społeczną na rzecz Klubu 
5. Wykluczenie z Klubu 

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie w nieprzekraczalnym terminie 
jednego miesiąca do Walnego Zebrania 2/3 głosów. 
 

§ 31 
 

Zarząd Klubu, Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński może powołać nowych członków do 
swego składu w ilości nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyborów, w miejsce 
tych, którzy uchylają się od brania udziału w ich pracy lub zostali pozbawieni praw członka 
zwyczajnego. 
 

§ 32 
 

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

§ 33 
 

Kadencja władz Klubu trwa dwa lata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 8 - 

Rozdział V 
Maj ątek Klubu 

 
 
 

§ 34 
 

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

a) wpływ ze składek członkowskich 
b) dochody z działalności statusowej 
c) wpływy z prac wykonywanych przez członków na rzecz budżetu Klubu 
d) dotacje i subwencje 
e) zapisy i darowizny 

 
§ 35 

 
1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Walne Zebranie Członków 

Klubu w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny państwa. 
2. Zarząd jest zobowiązany rozporządzać majątkiem Klubu zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez Walne Zebranie i obowiązujący stan prawny państwa. 
 

§ 36 
 

Do ważności pism dotyczących majątkowych wymagane są podpisy Prezesa klubu lub 
jednego z jego zastępców i skarbnika Klubu. 
 

§ 37 
 

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

§ 38 
 

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

 
Rozdział VI 

Rozwiązywanie Klubu 
 
 
 

§ 39 
 

Rozwiązanie Klubu: 
1. Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu 

większością ¾ głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Klubu. 
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2. W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne 
Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powołuje Komisję Likwidacyjną. 

3. Uchwałę Komisji Likwidacyjnej o przeznaczeniu majątku Klubu zatwierdza właściwy 
Organ Rejestrujący. 

 
 

 
 
 


