STATUT
STOWARZYSZENIA SUBSTYTUCYJNEGO LECZENIA UZALEŻNIEŃ „MAR”
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.
§1
Stowarzyszenie działając na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu nosi
nazwę: Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” i zwane jest w dalszej części
Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie powstaje z inicjatywy osób leczących, zainteresowanych leczeniem bądź
wspierających leczenie substytucyjne osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest
miasto Bydgoszcz.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o tym samym lub
podobnym profilu.
§6
Stowarzyszenie wydaje zaświadczenia o członkostwie zwykłym i honorowym.
§7
Stowarzyszenie używa pieczęci wskazującej jego nazwę i siedzibę z numerem REGON i NIP
z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.
§8
Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym
zakresie przepisów.
§9
1. Stowarzyszenie wykonuje swoją działalność statutową nieodpłatnie.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia.
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4. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do pomocy w wykonywaniu celów
statutowych.
Rozdział II
Cele, formy i środki działania
§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Rozwijanie leczenia substytucyjnego osób uzależnionych i współdziałanie
w usprawnianiu opieki nad osobami uzależnionymi.
2. Wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia celem podnoszenia kwalifikacji
zawodowych osób prowadzących leczenie substytucyjne osób uzależnionych.
3. Integracja osób zajmujących się zagadnieniami leczenia substytucyjnego osób
uzależnionych i wspieranie aktywności naukowej w tej dziedzinie.
4. Rozpoczynanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych na rzecz leczenia
substytucyjnego osób uzależnionych.
5. Podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń zawodowych leczenia
substytucyjnego osób uzależnionych.
6. Rozpoczynanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowywania i stałego
doskonalenia przepisów prawnych regulujących leczenie substytucyjne osób
uzależnionych.
7. Rozpowszechnianie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem.
8. Prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej uzależnień.
9. Wspieranie i rozwijanie niebiologicznych metod leczenia uzależnień.
10. Prowadzenie prac badawczych lub naukowych.
§ 11
Stowarzyszenie cele swe realizuje poprzez:
1. Popularyzację zagadnień dotyczących leczenia substytucyjnego osób uzależnionych.
2. Współdziałanie w opracowywaniu standardów dotyczących leczenia substytucyjnego
osób uzależnionych.
3. Organizację lub współdziałanie w organizowaniu krajowych lub międzynarodowych
kongresów, konferencji, szkoleń, spotkań, kursów i pokazów.
4. Wydawanie opinii w sprawach dotyczących leczenia substytucyjnego osób
uzależnionych.
5. Współpracę z innymi krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami naukowymi
i społecznymi.
Rozdział III
Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki
§ 12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
Członków Zwyczajnych,
Członków Honorowych.
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§ 13
1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, lecząca,
zainteresowana prowadzeniem leczenia bądź wspierająca leczenie substytucyjne osób
uzależnionych.
2. Członka Zwyczajnego do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia podejmując
w tej sprawie uchwałę na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej Wnioskodawcy
oraz rekomendacji dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 14
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia.
2. Udziału we wszelkich formach statutowej działalności Stowarzyszenia.
3. Zgłaszania postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.
4. Zniżki w opłatach za udział w kongresach, konferencjach, szkoleniach, spotkaniach,
kursach i pokazach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Informacji dotyczącej bieżącej działalności Stowarzyszenia.
§ 15
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. Aktywnego współdziałania w realizacji zadań i celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Walne
Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje się osobom fizycznym w uznaniu ich
szczególnych zasług dla działalności Stowarzyszenia lub realizacji jego statutowych
celów.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek
Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego, chyba, że jest jednocześnie Członkiem
Zwyczajnym Stowarzyszenia.
4. Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
§ 17
Członkostwo Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek
członkowskich przez okres 6 miesięcy mimo uprzedniego pisemnego upomnienia.
3. Wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku uporczywego naruszania przez Członka
postanowień niniejszego Statutu lub podejmowania działań rażąco sprzecznych z celami
Stowarzyszenia. Wniosek o wykluczenie może złożyć co najmniej pięciu członków
Stowarzyszenia. Wniosek rozpatrywany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu
Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu w przedmiocie wykluczenia wymaga bezwzględnej
większości głosów.
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4. Śmierci Członka.
§ 18
Członek skreślony może być ponownie przyjęty na zasadach określonych w § 14 pod warunkiem
uiszczenia zaległych składek.
§ 19
Członkowi wykluczonemu i skreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania
Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
§ 20
Członkostwo Członków Honorowych ustaje na skutek złożenia pisemnej deklaracji o zrzeczeniu
się członkostwa honorowego.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
§ 22
Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest honorowe.
§ 23
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Członkowie wybrani do organów Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez trzy kolejne kadencje.
3. Członek organu nie może pełnić funkcji w innym organie Stowarzyszenia.
4. Nie mogą pełnić funkcji w organach Stowarzyszenia osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 24
1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organu Stowarzyszenia w
trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie
wyborów na nieobsadzone stanowisko. Do czasu uzupełnienia składu osobowego organ
działa na zasadach określonych w Statucie, z wyjątkiem sytuacji gdy w skład organu
wchodzi wyłącznie jeden członek. Uzupełnienie składu osobowego winno nastąpić na
najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku, gdy w skład organu wchodzi wyłącznie jeden członek Walne Zebranie
Członków winno zostać zwołane w ciągu 90 dni od daty zaistnienia sytuacji, w
następstwie której organ stał się jednoosobowy.
3. Wyborów uzupełniających do organu nie przeprowadza się gdy do końca kadencji
pozostało mniej niż 90 dni.
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

§ 25
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
zwane dalej Walnym Zebraniem.
Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.
Walne Zebranie może zostać zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd raz na rok.
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane:
z inicjatywy Zarządu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na wniosek podpisany imiennie przez co najmniej 25% Członków Zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w ciągu 45 dni od daty złożenia wniosku do
Zarządu z określeniem porządku dziennego przez Wnioskodawcę.
Porządek dzienny Walnego Zebrania ustala Zarząd z uwzględnieniem ust. 5 i 6 w
przypadku Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym.
O terminie, miejscu i porządku dziennym Walnego Zebrania wszystkich członków
zawiadamia Zarząd na 30 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania.
W pierwszym terminie Walne Zebranie może podejmować uchwały i przeprowadzać
wybory przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie braku
quorum Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie – po upływie 30 minut od
pierwszego terminu – i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim
członków.
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów z wyjątkiem
uchwał dotyczących zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, które zapadają w
trybie określonym w § 35 ust. 1 Statutu.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
1. Uchwalanie programów i strategii rozwoju oraz głównych kierunków działalności
merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej.
6. Zatwierdzenie planów i sprawozdań finansowych, uchwalanie wysokości składki
członkowskiej.
7. Uchwalanie regulaminów: Walnego Zebrania, Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
8. Nadawanie godności Honorowego Członka Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał wykluczających członków.
10. Podejmowanie uchwał dotyczących m.in. zmiany Statutu i regulaminów, rozwiązania
Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do krajowych lub zagranicznych stowarzyszeń
lub wystąpieniu z nich.
12. Podejmowanie uchwał w sprawach nieokreślonych w kompetencjach Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
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Zarząd Stowarzyszenia
§ 27
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
Prezes,
dwóch członków.
2. Zarząd wybiera spośród swoich członków osoby pełniące funkcje Skarbnika oraz
Sekretarza.
§ 28
Zarząd Stowarzyszenia wybierany jest przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością
głosów w głosowaniu tajnym. Kandydaci proponowani są bezpośrednio przez członków
Walnego Zebrania.
§ 29
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2. Kierowanie działalnością merytoryczną Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami
Statutu i uchwałami Walnego Zebrania.
3. Kierowanie działalnością finansową Stowarzyszenia, zarządzanie majątkiem
i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu
i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia.
4. Zwoływanie oraz obsługa Walnego Zebrania.
5. Składanie sprawozdań ze swej działalności podczas Walnego Zebrania.
6. Pozyskiwanie dotacji na szczeblu ogólnopolskim oraz od organizacji międzynarodowych
i instytucji zagranicznych.
7. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
8. Podejmowanie uchwał w przedmiocie wykluczania członków.
§ 30
1. Zarząd zbiera się na swych posiedzeniach w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na
6 miesięcy.
2. W okresie między posiedzeniami Zarządu, pracami Stowarzyszenia kieruje Prezes
Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym może brać udział Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście.
§ 31
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków.
2. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu
Stowarzyszenia uprawniony jest łącznie Prezes Stowarzyszenia oraz jeden członek
Zarządu.
3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw zarówno do dokonywania poszczególnych
czynności, jak również pełnomocnictw ogólnych. Pełnomocnictwa udziela Prezes
Stowarzyszenia wraz z jednym członkiem Zarządu.
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4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
Komisja Rewizyjna

1.
2.
3.

4.
5.

6.

§ 32
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli
nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna jest organem odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie
kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności
połowy jej członków. Zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa regulamin
zatwierdzony przez Walne Zebranie.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału, z głosem doradczym, w
posiedzeniach Zarządu.

§ 33
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym działalności finansowej,
nie rzadziej jak jeden raz w roku.
2. Przedkładanie do Zarządu wniosków z kontroli i żądanie wyjaśnień.
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia.
4. Przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków
Stowarzyszenia.
5. Występowanie z wnioskiem o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla
ustępującego Zarządu.
6. Składanie wniosków i petycji do organów Stowarzyszenia związanych z organizacją
finansów Stowarzyszenia.
7. Uczestnictwo z głosem doradczym w pracach Zarządu.
Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

1.
2.

3.
4.

§ 34
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
składki członkowskie;
darowizny, zapisy i spadki;
wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności,
dochody z majątku Stowarzyszenia);
dotacje i subwencje.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku.
Wszelkie
środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
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5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
7. Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi 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, opieki lub kurateli, zwanych również „osobami bliskimi”,
przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo
podmiotu, o którym mowa w art. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 96
poz. 873),
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich
osoby bliskie.
Rozdział VI
Zmiana Statutu. Rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 35
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej
większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych
w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn.
zm.)
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