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STATUT 
STOWARZYSZENIA RODZIN ABSTYNENCKICH „QUO VADIS” 

 
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszanie Rodzin Abstynenckich „Quo 
Vadis” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 

2. Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób 
nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej oraz przeciwdziałania 
alkoholizmowi jako zjawisku społecznemu. 

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Milanówek, ul. Warszawska 37. 
4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem Powiatu Grodziskiego oraz województwa 
mazowieckiego. 

5. Stowarzyszanie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

6.  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych 
państw z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

7. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość 
prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu. 

8. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych 
organizacji o podobnych celach. 

9. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej 
członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać 
pracowników. 

 
ROZDZIAŁ II 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 
 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 
a) Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu dawanie dobrego przykładu innym 

oraz tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego stylu życia. 
b)  Doprowadzenie do stałej abstynencji członków Stowarzyszenia. 
c) Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i ich rodzinom                     

w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwania właściwej postawy                       
w najbliższym otoczeniu, rodzinie, zakładzie pracy, środowisku. 

d) Prowadzenie programów edukacyjnych i profilaktycznych w zakresie wiedzy 
o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei 
trzeźwości na terenie  działania Stowarzyszenia, szczególnie wśród 
młodzieży. 

e)  Niesienie pomocy rodzinom osób uzależnionych w celu uzyskania 
samowystarczalności. 

f)  Wsparcie i doskonalenie umiejętności osób, które pomagają innym zwłaszcza 
osobom mającym problemy związane z chorobą alkoholową. 

g)  Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie 
niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc pod wpływem 
alkoholu. 
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2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: 

a) Inicjowanie i prowadzenie grup spotkaniowych oraz innych form 
oddziaływań  psycho-społecznych i rehabilitacyjnych dla osób, które przeszły 
lub powinny przejść leczenie odwykowe. 

b) Szkolenie osób, które pragną nieść pomoc i opiekę uzależnionym od alkoholu. 
c) Prowadzenie stałej działalności informacyjnej, jak również profilaktycznej                    

i wychowawczej wśród młodzieży w zakresie następstw  używania alkoholu 
oraz promocji zdrowego, trzeźwego życia. 

d)  Organizowanie punktów informacyjno-konsultacyjnych, spotkań                              
z przedstawicielami różnych środowisk celem przedstawienia form pracy 
Stowarzyszenia i jego programu działania. 

e)  Organizowanie środowisk abstynenckich  poprzez tworzenie klubów i grup 
samopomocowych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

f)  Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie 
tworzenia i wykonywania przepisów prawnych zmierzających do 
ograniczenia dostępności do alkoholu. 

g) Organizowanie wszelkiego wsparcia dla rodzin z problemem uzależnień. 
h)  Gromadzenie funduszy na realizację zamierzeń statutowych. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI 

 
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna 

może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. 
 

2. Stowarzyszenie posiada członków: 
 

a) Zwyczajnych, 
b) Wspierających, 
c) Honorowych. 

 
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna 

powyżej 18 roku życia, która przyjmuje zasadę całkowitej abstynenci od napojów 
alkoholowych oraz zobowiązuje się przyczyniać do społecznej akceptacji tej 
zasady. 

4. Członek Stowarzyszenia musi odbyć 3-miesięczny staż kadecki. Warunkiem 
zaliczenia stażu kadeckiego jest utrzymanie całkowitej abstynencji od alkoholu 
oraz czynny udział w statutowej działalności Stowarzyszenia. 

5. Członkiem Zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu Stowarzyszenia. 

6. Każdy członek i kandydat zobowiązany jest do zachowania na zewnątrz  
tajemnicy , co do osobistych i rodzinnych faktów dotyczących innych członków                 
i kandydatów oraz uczestników grup spotkaniowych i rehabilitacyjnych,                          
z którymi i to faktami zapoznał się podczas pracy w Stowarzyszeniu. 
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7. Członkowie Zwyczajni mają prawo: 
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, 
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia. 

 
8. Członkowie Zwyczajni mają obowiązek: 
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, 
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
c) regularnego opłacania składek. 

 
9. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna                           

i prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która  
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów 
Stowarzyszenia. 
 

10. Członkiem Wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie 
uchwały Zarządu. 
 

11. Członkowie Wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członkowie zwyczajni. 
 

 
12. Członek Wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 
 

13. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która 
wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. 
 

14. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek               
7 członków Stowarzyszenia. 
 

15. Członkowie honorowi nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 
może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 
Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak Członkowie Zwyczajni. 
 

16. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
 

17.  Utrata członkostwa następuje na skutek: 
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, 
b) wykluczenia przez Zarząd: 

• z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, 
• z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, 
• z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, 
• na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia 

c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu, 
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d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 
 

18. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub 
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego 
Zebrania Członków w terminie 30 dni. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest 
ostateczna.   

 
ROZDZIAŁ IV 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 
a) Walne Zebranie Członków, 
b) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

 
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich 

wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały 
Walnego Zebrania w tym przedmiocie. 
 

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba 
że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. 
 

4. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.                                               
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

 
5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

 
6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na cztery lata przez 

Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości 
wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 
 

7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 
Stowarzyszenia. 
 

8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną 
większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. 
Głosowanie jest jawne. 
 

9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: 
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,  
b) uchwalanie zmian statutu, 
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, 
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
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f) uchwalanie budżetu, 
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń 

na rzecz Stowarzyszenia, 
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członka Honorowego, 
i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, 
j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków 

Stowarzyszenia lub jego władze, 
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku, 
m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia. 
 

10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebranie Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na 
zewnątrz. 
 

11. Zarząd składa się z 2 do 5 osób w tym prezesa oraz wiceprezesów.  
 

12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 
 

13. Do kompetencji Zarządu należą: 
a) realizacja celów Stowarzyszenia, 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
c) sporządzanie planów pracy i budżetu, 
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku 

Stowarzyszenia, 
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
h) przyjmowanie i skreślanie członków. 

 
14. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 

Stowarzyszenia. 
15. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy 

oraz sekretarza. 
16. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrolowanie działalności Zarządu, 
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebrania Członków, 
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz 

zebrania Zarządu, 
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia, 
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebrania Członków. 
f) Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów i wymagają 

podpisu co najmniej dwóch członków łącznie. 
17. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 
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dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie 
można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
MAJĄTEK I FUNDUSZE 

 
 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje: 
a) ze składek członkowskich, 
b) darowizn, spadków, zapisów, 
c) dotacji i ofiarności publicznej. 
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie 

Stowarzyszenia. 
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia 

podejmuje Zarząd. 
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń 

woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch 
członków Zarządu działających łącznie. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia 
podejmuje Walne Zebrania Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), 
przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebrania Członków 
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają 
przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 
 
 
 
 
 
 
 
Komitet założycielski: 
 

1. Jacek Bartosiewicz, 
2. Kamil Zbyszyński. 
 


