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Statut Katowickiego Stowarzyszenia 

Trzeźwościowego "JĘDRUŚ" 

 

 

 

Rozdział I. Nazwa, teren działania i charakter prawny. 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę "KATOWICKIE STOWARZYSZENIE TRZEŹWOŚCIOWE  "JĘDRUŚ"- skrót KST 

"Jędruś". 

§ 2 

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Katowicach. 

§ 3 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania 

swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju. 

§ 4 

KST "Jędruś" jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 

1989r. "Prawo o stowarzyszeniach" i z tego tytułu posiada osobowość prawną.  

§ 5 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym 

samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie 

pełnej autonomii. 

§ 6 

1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków i wolontariacie. W celu 

usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących tylko i wyłącznie 

realizacji celów statutowych. 
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3. W działalności Stowarzyszenia zabrania się: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do 

jego członków lub pracowników oraz osób z którymi członkowie i 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 lub kurateli - zwanych dalej osobami bliskimi, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jednego z członków lub pracowników oraz ich 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to 

przekazywanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,  

c) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz jednego z członków lub pracowników oraz ich 

bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika 

ze statutowego celu Stowarzyszenia, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 

członkowie Stowarzyszenia lub pracownicy oraz ich bliscy. 

 

Rozdział II. Cele Stowarzyszenia i metody pracy.  

 

§ 7 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, działalności na rzecz moralnego 

i psychicznego ozdrowienia rodziny oraz realizacji zadań w zakresie:  

1. Pomocy społecznej: 

a) rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans, 

b) udzielanie pomocy organizacyjnej w przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,  

2. Działalności charytatywnej. 

3. Ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki: 

a) dążenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia, 

b) udzielanie pomocy i informacji w kwestii wyboru metod i sposobu leczenia z uzależnienia 

i współuzależnienia . 

4. Propagowanie kultury, w tym kultury abstynenckiej. 



3 
 

5. Wspierania rozwoju kulturalnego i duchowego członków Stowarzyszenia i ich rodzin. 

6. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.  

7. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

8. Upowszechnienia kultury fizycznej i sportu. 

9. Porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym poprzez 

stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia alkoholu.  

10. Promocji i organizacji wolontariatu. 

11. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami. 

§ 8 

Metody pracy Stowarzyszenia. 

1. Prowadzenie działalności informacyjnej dotyczącej leczenia uzależnienia i współuzależnienia oraz 

promowanie trzeźwego stylu życia. 

2. Stworzenie warunków osobom uzależnionym i ich rodzinom do spędzania wolnego czasu 

w atmosferze trzeźwości. 

3. Organizowanie różnych form zajęć terapeutycznych z zakresu oświaty zdrowotnej i pozamedycznej 

pomocy w odpowiednich, zapewniających dyskrecję warunkach.  

4. Samokształcenie indywidualne i grupowe w zakresie norm etyczno-moralnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem choroby alkoholowej. 

5. Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie leczenia choroby alkoholowej i rehabilitacji osób 

uzależnionych i współuzależnionych. 

6. Współpraca z innymi Stowarzyszeniami i wspólnotami o tym samym lub podobnym profilu działania 

w kraju i za granicą. 

7. Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami i organizacjami 

społeczno-politycznymi, organizacjami pozarządowymi, związkami wyznaniowymi, sektorem 

gospodarczym i środkami masowego przekazu, które mogą pomóc w realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia oraz osobistościami życia publicznego zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia. 

8. Organizowanie imprez kulturalnych, kulturalno-rozrywkowych i sportowo rekreacyjnych. 
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Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia. 

 

§ 9 

Stowarzyszenie zrzesza swoich członków na zasadzie całkowitej dobrowolności. Warunkiem 

przystąpienia do Stowarzyszenia jest wypełnienie deklaracji i zobowiązanie się do przestrzegania 

statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia.  

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. zwyczajnych, 

2. wspierających, 

3. honorowych. 

§ 11 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba mająca pełną zdolność do czynności 

prawnych, która zadeklaruje abstynencję, złoży wypełnioną deklarację członkowską i odbędzie 

trzymiesięczny staż kandydacki.  

§ 12 

Uchwałę o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po trzech miesiącach od daty 

złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia, zainteresowany ma prawo złożyć na 

ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie 

najbliższych obrad, a jego stanowisko jest ostateczne. 

§ 13 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1. uczestniczyć we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystać z jego urządzeń 

i świadczeń statutowych, 

2. korzystać z pomocy Stowarzyszenia w zakresie realizacji zadań statutowych, 

3. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia po trzymiesięcznej przynależności do 

Stowarzyszenia, 

4. brać udział w zebraniach z prawem głosu. 
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§ 14 

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do: 

1. utrzymywania stałej abstynencji, 

2. przestrzegania statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia,  

3. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, 

4. przestrzegania norm współżycia społecznego,  

5. regularnego opłacania składek członkowskich, 

6. dbania o mienie Stowarzyszenia. 

§ 15 

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 

1. śmierci, 

2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,  

3. złamania abstynencji, 

4. świadomego łamania statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia, 

5. świadomego szkodliwego działania na rzecz Stowarzyszenia lub jego członków,  

6. nieusprawiedliwionego nieopłacania składek członkowskich przez okres trzech miesięcy,  

7. nieusprawiedliwionej nieobecności przez kolejne dwa miesiące na spotkaniach społeczności 

Stowarzyszenia, 

8. pisemnego wystąpienia do Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków.  

§ 16 

O ustaniu członkostwa decyduje Zarząd Stowarzyszenia uchwałą. 

§ 17 

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna zainteresowana merytoryczną 

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inne na rzecz Stowarzyszenia 

i zostaje przyjęta uchwałą Zarządu, po przedłożeniu pisemnej deklaracji. 

2. Członek wspierający może działać w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela. 

3. Członkom wspierającym przysługują uprawnienia określone w § 13 za wyjątkiem punktów 3 i 4.  
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§ 18 

Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 

1. pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia, 

2. skreślenia , uchwałą Walnego Zebrania, w związku z utratą osobowości prawnej lub niewywiązywania 

się z przyjętych zobowiązań. 

§ 19 

1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu 

osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.  

2. Członkowi honorowemu przysługują uprawnienia określone w § 13 statutu za wyjątkiem punktów 3 

i 4. 

3. Członkowi honorowemu przysługuje zwolnienie z płacenia składek. 

§ 20 

Członkostwo honorowe ustaje: 

1. wskutek pisemnego zrzeczenia się złożonego na ręce Zarządu Stowarzyszenia, 

2. decyzją Walnego Zebrania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.  

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia. 

 

§ 21 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie, 

2. Zarząd, 

3. Komisja Rewizyjna. 

§ 22 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.  
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§ 23 

Okres sprawozdawczy władz Stowarzyszenia obejmuje 1 rok.  

§ 24 

Działalność władz Stowarzyszenia oparta jest o statut i regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie.  

§ 25 

Liczebność władz Stowarzyszenia określa statut. 

§ 26 

Kandydować do władz Stowarzyszenia mogą członkowie posiadający nienaganną opinię.  

§ 27 

Głosowania, dla których statut nie przewidział głosowania tajnego odbywają się jawnie.  

§ 28 

Jeżeli członek władz Stowarzyszenia zrezygnuje z członkostwa w nich w trakcie Walnego Zebrania, 

w celu skompletowania władz przeprowadza się wybory uzupełniające jeszcze w trakcie tego Walnego 

Zebrania. 

§ 29 

Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mogą uzupełnić swój skład nowymi, wybranymi przez siebie 

członkami, w ilości nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru, w przypadku:  

1. skreślenia z listy członków spowodowanej śmiercią lub wystąpieniem ze Stowarzyszenia, 

2. skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu, jeżeli w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały przez 

Zarząd nie wpłynie do Walnego Zebrania wniosek odwoławczy ,  

3. rezygnacji z pracy we władzach Stowarzyszenia.  

 

Rozdział V. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

 

§ 30 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - zwane dalej Walnym Zebraniem- jest najwyższą władzą 

Stowarzyszenia i powinno dobywać się przynajmniej 1 raz w roku. 
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2. Walne Zebranie obraduje w oparciu o przyjęty przez siebie regulamin.  

3. Walne Zebranie wybiera ze swego grona: przewodniczącego, sekretarza, komisję uchwał, a dla 

przeprowadzenia wyborów do władz Stowarzyszenia - komisję wyborczą. 

4. Przewodniczący Walnego Zebrania, sekretarz i przewodniczący komisji uchwał stanowią prezydium 

Walnego Zebrania. 

5. Członek komisji wyborczej nie może kandydować do władz Stowarzyszenia. 

§ 31 

Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

1. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, który na co najmniej 14 dni przed nim 

powiadamia członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i tematyce.  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia: 

a) na wniosek 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,  

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej. 

§ 32 

Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd powinien zwołać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku lub żądania Komisji Rewizyjnej. Obraduje ono w pierwszej kolejności nad sprawami, 

dla których zostało zwołane. 

§ 33 

W razie bezczynności Zarządu obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania spoczywa na 

Komisji Rewizyjnej, która czyni to w sposób i na zasadach określonych w statucie.  

§ 34 

1. W obradach Walnego Zebrania uczestniczą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem 

decydującym. 

2. W obradach Walnego Zebrania mogą uczestniczyć członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni 

goście z głosem doradczym. 

3. Walne Zebranie może podjąć uchwałę o debatowaniu w zamkniętym gronie członków 

Stowarzyszenia. 
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§ 35 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 

1. uchwalania statutu i wprowadzanie w nim zmian, 

2. uchwalanie i wprowadzanie zmian w regulaminach, 

3. wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia, 

4. uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia, 

5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,  

6. rozpatrywanie sprawozdań władz Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o ich przyjęciu lub 

odrzuceniu, 

7. ustalanie wysokości składki członkowskiej, 

8. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, przekazaniu majątku i powołanie komisji 

likwidacyjnej, 

9. ustalanie zasad gospodarki finansowej i zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,  

10. podjęcie uchwały o nadaniu lub ustaniu członkostwa honorowego, 

11. skreślenie z listy członków wspierających, 

12. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, 

13. rozpatrywanie wniosków o wcześniejsze zatarcie kary,  

14. powoływanie komisji zwyczajnych i nadzwyczajnych, 

15. podejmowanie decyzji o przerwaniu lub odroczeniu obrad Walnego Zebrania,  

16. podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania. 

§ 36 

Uchwałę o przyjęciu lub zmianie statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, 

w obecności co najmniej połowy plus 1 członków Stowarzyszenia.  

§ 37 

Walne Zebranie uchwala regulamin Stowarzyszenia i regulaminy władz Stowarzyszenia zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy plus 1 członków Stowarzyszenia. 
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§ 38 

Nad zmianami w swoim regulaminie Walne Zebranie obraduje na wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia 

i uchwala je jak w § 37. 

§ 39 

Nad zmianami w regulaminach władz Stowarzyszenia Walne Zebranie obraduje na wniosek 1/3 

członków Stowarzyszenia lub władzy której one dotyczą i uchwala je jak § 37. 

§ 40 

Prezes Stowarzyszenia, Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są w głosowaniu tajnym zwykłą 

większością głosów. 

§ 41 

Wybranemu prezesowi przysługuje prawo przedstawienia Walnemu Zebraniu propozycji kandydatów 

do Zarządu Stowarzyszenia. 

§ 42 

Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej może odwołać każdą z władz lub 

poszczególnych jej członków.  

§ 43 

1. Odrzucenie sprawozdania władzy Stowarzyszenia lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi 

w pierwszym czytaniu powoduje, po wyjaśnieniu zarzutów i wprowadzeniu zmian, ponowne 

przedstawienie sprawozdania /drugie czytanie/. 

2. Odrzucenie sprawozdania w drugim czytaniu skutkuje odwołaniem władzy której to dotyczy 

i powołanie komisji nadzwyczajnej Walnego Zebrania ,mającej na celu szczegółową analizę pracy tej 

władzy. 

3. Wyboru nowego prezesa i Zarządu Stowarzyszenia dokonuje się na tym samym Walnym Zebraniu.  

4. Wyboru Komisji Rewizyjnej można dokonać na aktualnie trwającym lub następnym Walnym Zebraniu, 

lecz nie później niż 30 dni od ich odwołania. 

§ 44 

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów 

w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie decyduje 

o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.  
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§ 45 

1. Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności:  

a) połowy plus 1 członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, 

b) bez względu na liczbę członków w drugim terminie - za wyjątkiem § 36, § 37, § 38, § 39. 

2. Termin drugiego głosowania wyznacza prezydium Walnego Zebrania. 

§ 46 

W razie konieczności prezydium Walnego Zebrania może zarządzić głosowanie indywidualne. 

§ 47 

1. Wszystkie wnioski do Walnego Zebrania składa się na ręce Zarządu Stowarzyszenia.  

2. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi ewidencję składanych wniosków.  

 

Rozdział VI. Zarząd Stowarzyszenia. 

 

§ 48 

1. Zarząd Stowarzyszenia powinien liczyć od 4 do7 członków.  

2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona dwóch zastępców prezesa, skarbnika i sekretarza 

w terminie 7 dni od wyboru Zarządu i niezwłoczne powiadamia o tym członków Stowarzyszenia.  

§ 49 

Do obowiązków i kompetencji Zarządu należy: 

1. kierowanie pracą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami, zgodnie z dokumentami przyjętymi 

przez Walne Zebranie, 

2. zwoływanie Walnego Zebrania,  

3. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz w jego imieniu,  

4. uchwalanie i realizacja rocznego planu pracy, 

5. przygotowanie i realizacja uchwalonego budżetu, 

6. prowadzenie gospodarki finansowej, zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie ze stanem 
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prawnym Państwa, statutem i zasadami opracowanymi przez Walne Zebranie, 

7. przygotowanie i przedstawienie na Walnym Zebraniu raz w roku sprawozdania merytorycznego, 

finansowego i bilansu za rok poprzedni, 

8. przygotowanie budżetu na rok następny i przedłożenie go Walnemu Zebraniu do przyjęcia,  

9. przedłożenie Komisji Rewizyjnej sprawozdania merytorycznego, finansowego i z wykonania budżetu 

za rok sprawozdawczy na 14 dni przed Walnym Zebraniem, 

10. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, 

11. podejmowanie decyzji o przyjęciu lub skreśleniu członków Stowarzyszenia,  

12. prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia, 

13. zaliczanie stażu członkowskiego z innych organizacji o podobnym charakterze, 

14. rozpatrywanie spraw spornych członków Stowarzyszenia z władzami Stowarzyszenia i między sobą, 

15.występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami o nadanie lub ustaniu honorowego członkostwa, 

16. przyjmowanie członków wspierających i występowanie do Walnego Zebrania o ich wykreślenie,  

17. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych lub zagranicznych,  

18. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach Stowarzyszenia nie należących do innych władz. 

§ 50 

Działalność Zarządu oparta jest o regulamin przyjęty przez Walne Zebranie.  

§ 51 

Zaliczanie stażu członkowskiego z innych organizacji o podobnym charakterze następuje na wniosek 

zainteresowanego pod warunkiem że: 

1. nie nastąpiło złamanie abstynencji, 

2. przerwa w przynależności nie trwała dłużej niż rok,  

3. nie został usunięty karnie z poprzedniej organizacji. 

§ 52 

Zarząd jest zobowiązany rozpocząć postępowanie w spornej sprawie w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia 

wniosku, powiadamiając strony o terminie i miejscu posiedzenia na 14 dni przed jego zwołaniem. 
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§ 53 

Zarząd może orzekać następujące kary: 

   - upomnienie, 

   - nagana, 

   - praca społeczna na rzecz Stowarzyszenia,  

   - zawieszenie członka Stowarzyszenia na okres od 3 miesięcy do 1 roku,  

   - wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

§ 54 

Zawieszenie członka władz Stowarzyszenia powoduje zawieszenie uczestnictwa we władzy, której jest 

członkiem.  

§ 55 

1. Jeżeli wykluczony ze Stowarzyszenia członek władz w przewidzianym terminie odwoła się do Walnego 

Zebrania, jego miejsce we władzy pozostaje wolne do najbliższego Walnego Zebrania, które ma 

obowiązek rozpatrzyć odwołanie. 

2. Uzupełnienia wakatu dokonuje Walne Zebranie w wyborach uzupełniających. 

§ 56 

Zatarcie kary następuje automatycznie w rok po jej wypełnieniu. 

§57 

Wcześniejsze zatarcie kary przez Walne Zebranie następuje na wniosek ukaranego, po spełnieniu 

warunków z niej wynikających i obowiązuje od chwili jej podjęcia. 

§ 58 

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności prezesa, a w razie jego 

usprawiedliwionej nieobecności jego zastępcy, w obecności co najmniej połowy członków zarządu 

Stowarzyszenia. 
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Rozdział VII. Komisja Rewizyjna. 

 

§ 59 

Komisja Rewizyjna wybierana jest w trzyosobowym składzie i wybiera ze swego grona 

przewodniczącego. 

§ 60 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Walne Zebranie.  

§ 61 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

1. być równocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia, ani pozostawać z jego członkami w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia,  

2. być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

3. otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrotu kosztów w wysokości wyższej niż określone w § 8 pkt. 8 

Ustawy z dnia 03.03.2000r. " O wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi".  

§ 62 

Do kompetencji i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrola wszelkich form działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu,  

2. składanie wniosków do Walnego Zebrania o przyjęcie lub odrzucenie sprawozdania merytorycznego 

i finansowego oraz udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi,  

3. kontrola przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania finansami i majątkiem Stowarzyszenia,  

4. przedstawianie na Walnym Zebraniu sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i własnej działalności,  

5. zgłaszanie żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania, o ile jest to uzasadnione wynikami 

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną lub niemożliwością jej przeprowadzenia, 

6. zgłaszanie projektów uchwał na Walnym Zebraniu,  

7. kontrola opłacalności składek,  

8. zgłaszanie do Zarządu wniosków o ukaranie członka Stowarzyszenia. 
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§ 63 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia 

z głosem doradczym. 

 

Rozdział VIII. Majątek Stowarzyszenia. 

 

§ 64 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.  

§ 65 

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 

   - wpływy ze składek członkowskich,  

   - dochody z działalności statutowej, 

   - wpływy z prac wykonanych przez członków na rzecz Stowarzyszenia, 

   - dotacje i subwencje, 

   - zapisy i darowizny. 

§ 66 

Do ważności pism dotyczących spraw majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, 

w tym prezesa lub jego zastępcy. Nie wyklucza to reprezentacji przez prezesa i zastępcę łącznie.  

 

Rozdział X. Przepisy końcowe. 

 

§ 67 

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczątki zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Pieczątka Stowarzyszenia jest jego własnością i posługuje się nią wyłącznie Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 68 

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowniczym w Katowicach.  


