
Statut 
Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie” 

Rozdział  I –Przepisy ogólne 
§ 1.                                                                                                                             
Stowarzyszenie nosi nazwę „Trzeźwymi Bądźcie”                                    
Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które chcą przestad pid, nie piją alkoholu, były 
lub są leczone z zależności alkoholowej. Do Stowarzyszenia mogą należed bliscy tych osób, a także 
osoby nie będące uzależnionymi, lecz przyjmujące zasady życia w abstynencji. 
§ 2.                                                                                                                            
 Działalnośd Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. 
§ 3.                                                                                                                                
 Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar miasta Garwolin i okolic. 
§ 4.                                                                                                                                                 
 W ramach Stowarzyszenia mogą działad organizacje niosące pomoc członkom innych organizacji 
trzeźwościowych. ROZDZIAŁ  II - Cele, metody i formy działalności. 
§ 5.            
 Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków i 
innych uzależnieo. 
§  6.                                                                                                                                        
 Do realizacji celu stowarzyszenia służą  w szczególności takie środki jak: 
 a)stwarzania członkom warunków do wytrwania w trzeźwości.                   
 b)współpraca z zainteresowanymi osobami, instytucjami i organizacjami. 
  c)działalnośd informacyjna prowadzona w formie spotkao, prelekcji, redagowania gazetek 
ściennych, ulotek itp.                                                                            
d)inicjowanie i popieranie stylu życia bez alkoholu                                               
e)organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, turystycznych, zawodów sportowych,                                                                                                          
f)stwarzanie członkom Stowarzyszenia warunków do właściwego spędzania czasu i rozwijania 
pozytywnych zainteresowao.                                              
 g)interweniowanie w wypadku przerwania abstynencji przez członka Stowarzyszenia.                                                                                                    
h)interweniowanie w obronie Członka Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia dyskryminacji ich 
postaw abstynenckich. 
 
Rozdział  III 
1. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu. 
§7.                                                                                                                                     
Członkowie dzielą się na zwyczajnych , wspierających i honorowych. 
§8.                                                                                                                                          
 Członkiem zwyczajnym może zostad osoba fizyczna która zobowiązała się; 
  a)realizowad cele Stowarzyszenia przede wszystkim poprzez krzewienie abstynencji                                                                                                                             
b) powstrzymywad się całkowicie od picia trunków / piwa, wina, wódki itp. /i od używania 
narkotyków.                                                                                              
c)opłacad regularnie składki członkowskie. 
§9.                                                                                                                                                                    
Członek zwyczajny ma prawo;                                                                                           
 a)brad udział w pracach, zebraniach Stowarzyszenia                                                        
b)oceniad działalnośd Stowarzyszenia i przedstawiad postulaty                               
c)wybierad władze stowarzyszenia i byd do nich wybieranym                                   
d)korzystad z urządzeo i świadczeo Stowarzyszenia                                                   
 e)nosid odznakę członka zwyczajnego 
§10.                                                                                                                          
1.członkiem wspierającym może zostad osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele Stowarzyszenia 
i zadeklarowała się płacid składkę w dobrowolnej wysokości lub świadczyd inna formę popierania.  



2. postanowienia  §8 ust.2 stosuje się odpowiednio. 
§11.  Członkiem zwyczajnym i wspierającym przestaje się byd z chwilą;   
a)wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie                               
b)skreślenia z listy członków z powodu;                                                                              - 
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek przez okres 3 miesięcy                
- nie uczestniczenia w zebraniach Stowarzyszenia bez usprawiedliwienia przez  okres 2 miesięcy                                                                                                                     
- Notorycznego łamania zasad Statutowych Stowarzyszenia                                            
 - wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Walnego Zgromadzenia                                    
- z innych uzasadnionych powodów przedstawionych przez Zarząd Stowarzyszenia 
§12.                                                                                                                                  
1.Członkim honorowym może zostad osoba fizyczna nie pijąca alkoholu, nie uzależniona od innych 
środków odurzających, której godnośd tę w uznaniu zasług w szerzeniu idei abstynenckich nada 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.    
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego i nie ma obowiązku opłacania 
składek członkowskich.                                                                            
3. Członkostwo honorowe wygasa przez;                                                                               
 a) dobrowolne zrzeczenie się na piśmie zgłoszone Zarządowi.                                                          
 b) pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia. 
§13.                                                                                                                                      
 Rozdział  IV Władze Stowarzyszenia                                                                
Walne Zebranie                                                                                                                     
  - Walne Zebranie wybiera z grona członków władze Stowarzyszenia                           
 - nadaje tytuł honorowego członka Stowarzyszenia                                                          
- przyjmuje sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia                                                     - 
udziela zarządowi absolutorium.                                                                                        
– na wniosek Zarządu podejmuje uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia    .                   
   Uchwały  podejmowane są zwykłą większością głosu przy obecności w pierwszym terminie co 
najmniej połowy liczby członków zwyczajnych a w drugim terminie bez względu na ich liczbę. 
§14.                                                                                                                                              
 Zarząd stowarzyszenia                                                                                                                 
a) składa się z 3 do 5 osób, które wybierają ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika,                                                                                                                                     
b) zwołuje Walne Zebranie i realizuje jego uchwały                                                               
 c) reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jego działalnością                                                     
d) sporządza plany pracy i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.                                      
  e) podejmuje decyzje w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.                                
 f) wnioskuje do Walnego Zebrania o nadanie tytułu członka honorowego.                      
 g) zbiera się przynajmniej raz w miesiącu.                                                                           
h) do ważności pism i dokumentów wymagane są łącznie dwa podpisy członków Zarządu w tym 
Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.                                                        
 Wszystkie decyzje Zarządu podejmowane są  większością  głosów w drodze uchwały przy obecności 
co najmniej trzech członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa Stowarzyszenia . Przy równej 
liczbie głosów  głos Prezesa jest głosem decydującym.  
§15.                                                                                                                                                
Komisja Rewizyjna  
 a) składa się z 3 osób, które wybierają ze swego grona przewodniczącego.     
 b)Kontroluje i ocenia bieżącą pracę Stowarzyszenia.                                                            
 c) co najmniej raz w roku Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu 
oraz przedstawia Zarządowi wnioski i zalecenia wynikające z jej pracy.                                                                                                                                  
d) członkowie komisji rewizyjnej mają prawo uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia z 
głosem doradczym.                                                                                    
Wszystkie decyzje Komisja Rewizyjna podejmuje większością głosów w drodze uchwały. 
§16.                                                                                                                                        



  Władze Stowarzyszenia, w miejsce brakujących osób , (które przestały byd członkami Stowarzyszenia 
lub zrezygnowały z pracy we władzach Stowarzyszenia ), mogą do swojego składu dokooptowad 
nowych członków. Nie więcej jednak niż dwie osoby do poszczególnych władz podczas jednej 
kadencji. Jeśli wymagane jest dokooptowanie większej i liczby osób, wyboru dokonuje Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
§17.                                                                                                                                     
Władze Stowarzyszenia nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pracy w jego władzach 
Rozdział  V – Majątek  
§18.                                                                                                                                            
Majątek Stowarzyszenia stanowią  ;                                                                                        
 a)składki członkowskie.                                                                                                              
   b) dotacje w tym pomoc wojewódzkiej Komisji przeciwalkoholowej i społecznego Komitetu 
przeciwalkoholowego     c) zapisy i legaty   d) zyski z imprez f) dochody z majątku i z działalności 
statutowej    g) ruchomości 
§19.                                                                                                                                                
 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia  składają dwie 
osoby prezes lub wiceprezes i skarbnik.                                 
 2. Środkami finansowymi gospodaruje Zarząd Stowarzyszenia. 
Rozdział  VI – Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 
§ 20.                                                                                                                                                
 1.  Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej 
większością 2/3 głosów  przy obecności  co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do 
głosowania. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością 2/3 głosów obecnych na 
Walnym Zebraniu.                                            
  2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie 
podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i powołaniu Komisji Likwidacyjnej. 
 
Rozdział  VII. – Siedziba Stowarzyszenia                                                                                         
  §21.                                                                                                                       
Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie”                                                                           
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