STATUT KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ
(ze zmianami wprowadzonymi przez NWZ KSTU dnia 8.10.2018)

§1
Stowarzyszenie o nazwie Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień zwane dalej
Stowarzyszeniem działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego
Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Kraków.
2. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie może działać poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu
działania.

§4
Celem Stowarzyszenia jest:
1) Pomoc terapeutyczna osobom uzależnionym i ich rodzinom,
2) Pomoc osobom niepełnosprawnym,
3) Interwencja kryzysowa,
4) Psychoterapia uzależnień,
5) Działalność szkoleniowa i edukacyjna,
6) Prowadzenie działalności popularyzującej problematykę uzależnień,
7) Promocja zdrowia,
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8) Przeciwdziałanie patologiom społecznym,
9) Ochrona zdrowia psychicznego,
10) Promocja rozwoju osobistego i zawodowego,
11) Promocja wolontariatu,
12) Działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

§5
1. Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w następujących
dziedzinach:
1) profilaktyka uzależnień,
2) psychoedukacja,
3) psychoterapia osób uzależnionych i ich rodzin,
4) psychoterapia dzieci, młodzieży oraz dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych,
5) terapia dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
6) terapia ofiar przemocy,
7) systemowa terapia rodzin,
8) prowadzenie szkoleń i superwizji,
9) organizacja imprez, wydawnictw oraz innych form multimedialnych dotyczących zagadnień
wymienianych w celach statutowych,
10) interwencja kryzysowa,
11) promocja i organizacja wolontariatu,
12) pomoc osobom niepełnosprawnym,
13) pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi,
14) wspomaganie rozwoju osobistego i zawodowego,
15) prowadzenie działalności leczniczej w rozumieniu odrębnych przepisów.
2. Dla realizacji statutowych celów stowarzyszenia KSTU prowadzi działalność leczniczą w ramach
Krakowskiego Centrum Terapii Uzależnień, zwanego dalej KCTU.
3. KCTU kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor.
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4. Funkcję Dyrektora KCTU pełni Prezes Zarządu.
5. Prezes Zarządu - Dyrektor KCTU powołuje spośród Wiceprezesów Zarządu: Kierownika Ośrodka
Psychoterapii
Uzależnień i Współuzależnienia, Kierownika Ośrodka Psychoterapii DDA,
Specjalistę ds. Marketingu i Rozwoju oraz Kierownika Administracji.
6. Szczegółowy zakres działania KCTU, sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
strukturę organizacyjną określa regulamin organizacyjny, ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia oraz
odrębne przepisy.

§6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) honorowych,
3) wspierających.

§7
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy obywatel polski, który złoży pisemną
deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, spełni wymogi art. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, i
zostanie przyjęty w poczet członków uchwałą Zarządu, o której mowa poniżej w pkt 2). Członkostwo
cudzoziemców jest dopuszczalne na tych samych warunkach i określone w art. 4 ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.
2. Przyjęcie do Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia podjętą bezwzględną
większością głosów.
3. Szczegółowy tryb przyjmowania nowych członków określi wewnętrzny regulamin Stowarzyszenia
przyjęty uchwałą Zarządu.

§8
1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, której godność taką, w uznaniu szczególnych
zasług dla Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy jest zwolniony z płacenia składek, natomiast przysługują mu wszystkie prawa
członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
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2) wypełniania przyjętych na siebie obowiązków,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego,
4) obrony dobrego imienia Stowarzyszenia oraz propagowania i aktywnego udziału w jego celach
statutowych,
4) dbałości o majątek Stowarzyszenia.

§9
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które świadczą
pomoc materialną na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członkowie wspierający mają prawo do korzystania z wszelkich praw statutowych, z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie wspierający będący osobą prawną działają w Stowarzyszeniu przez swoich
przedstawicieli.
4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) wypełniania przyjętych na siebie obowiązków,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego,
4) obrony dobrego imienia Stowarzyszenia oraz propagowania i aktywnego udziału w jego celach
statutowych,
5) regularnego opłacania składek członkowskich i dbałości o majątek Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego,
2) korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu stowarzyszenia oraz brania udziału w organizowanych
przez Stowarzyszenie imprezach i pracach na zasadach określonych przez Zarząd,
3) noszenia odznak Stowarzyszenia po roku od daty przyjęcia do Stowarzyszenia.

§ 11
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Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) wypełniania przyjętych na siebie obowiązków,
3) przestrzegania norm współżycia społecznego,
4) obrony dobrego imienia Stowarzyszenia oraz propagowania i aktywnego udziału w jego celach
statutowych,
5) regularnego opłacania składek członkowskich i dbałości o majątek Stowarzyszenia.

§ 12
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w wyniku:
1) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności,
2) skreślenia z listy członków na skutek półrocznego zalegania z opłatą składek członkowskich,
3) skreślenia z listy członków na skutek systematycznego uchylania się od pracy na rzecz
Stowarzyszenia, działania na jego szkodę lub naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia,
pozostawania ze Stowarzyszeniem w sporze,
4) wykluczenia w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo,
5) utraty prawa do wykonywania zawodu,
6) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
7) śmierci członka.
2. Skreślenie z listy członków oraz wykluczenie z listy członków następuje na podstawie uchwały
Zarządu podjętej bezwzględną większością głosów.

§ 13
1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata, z zastrzeżeniem § 19 ust. 6.
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3. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej
połowy uprawnionych do głosowania plus jeden, chyba że Statut stanowi inaczej. Uchwały Walnego
Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę obecnych.
4. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w czasie trwania ich
kadencji uzupełnienia składu może dokonać Walne Zebranie Członków na podstawie zasad
wyborczych.
§ 14
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne i
nadzwyczajne.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
Stowarzyszenia, zaś z głosem doradczym – członkowie honorowi, wspierający i osoby zaproszone
przez Zarząd.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, z wyłączeniem spraw, dla których Walne Zebranie uchwali
głosowanie tajne. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia następuję w głosowaniu tajnym.

§ 15
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków mogą zwoływać członkowie Stowarzyszenia w ilości co
najmniej 1/3, w ten sposób, że zawiadomienia pisemne o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków będą przez nich podpisane, a powiadomienia uczynione zgodnie z treścią § 17.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek, co najmniej 1/5 członków.
4. W przypadku określonym w ust.3 pkt. b i c Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w
terminie 30 dni od daty wysunięcia wniosku. W porządku obrad powinny znaleźć się sprawy wniesione
przez wnioskodawców.
5. Komisji rewizyjnej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w
przypadku nie wywiązania się Zarządu z postanowień ust.3.
6. Przedmiotem obrad Zwyczajnego jak i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być
wyłącznie sprawy objęte porządkiem obrad określonym w uchwale o jego zwołaniu.
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§ 16
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia się członków
Stowarzyszenia listem poleconym, pocztą elektroniczną lub faksem albo za pisemnym potwierdzeniem
przez członka informacji o terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków. Powiadomienie
nastąpić winno na 2 tygodnie przed planowanym terminem jego rozpoczęcia.

§ 17
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie programu Stowarzyszenia,
2) wybór i odwołanie członków organów Stowarzyszenia oraz uzupełnianie ich składu,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalania oraz zmiany Statutu Stowarzyszenia,
5) nadawania godności honorowego członka Stowarzyszenia,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat związanych z przynależnością do
Stowarzyszenia,
7) uchwalanie oraz zmiany regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną ,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
10) powoływanie i odwoływanie osoby upoważnionej do zawierania umów i podejmowania innych
czynności prawnych z członkami Zarządu,
11) określanie wynagrodzenia, wysokości premii i dodatku funkcyjnego dla Prezesa Zarządu.
2. Walne Zebranie Członków rozpoczyna przedstawiciel organu zwołującego Walne Zebranie Członków
bądź przedstawiciel członków Stowarzyszenia zwołujących zebranie.
3. Osoba wskazana w ustępie 2 przeprowadza wybory przewodniczącego Walne Zebranie Członków w
sposób jawny.

§ 18
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia .
2. Zarząd składa się z czterech do pięciu osób, w tym z Prezesa i Wiceprezesów, wybieranych przez
Walne Zebranie Członków.
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3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych oraz niemajątkowych
uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch działających łącznie Wiceprezesów Zarządu.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos
Prezesa Zarządu.
5. Po upływie kadencji Zarząd może działać wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania Stowarzyszenia do czasu powołania nowego Zarządu.
6. Regulamin Zarządu ustala Walne Zebranie Członków. W Regulaminie tym w szczególności można
ustanowić podział zakresu spraw i obowiązków, którymi zajmować się mają poszczególni członkowie
Zarządu.

§ 19
Do zakresu działania Zarządu należy:
1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
4) ustalenie planów działania i budżetu Stowarzyszenia,
5) powoływanie i odwoływanie komisji i sekcji oraz biur Stowarzyszenia, ustanawianie ich regulaminów
oraz nadzór nad nimi i koordynowanie ich działalności,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
8) ustalania regulaminu organizacyjnego KCTU, innych podmiotów i przedsiębiorstw leczniczych.

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
Komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
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3. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli corocznie, niezwłocznie po przedstawieniu jej przez Zarząd
sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok obrotowy.
4. Komisja Rewizyjna powinna ukończyć kontrolę nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia
przedstawienia jej przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia za dany rok obrotowy. W przypadkach szczególnych Komisja Rewizyjna ma prawo
zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Członków o zgodę na przedłużenie kontroli ponad okres 1
miesiąca. Walne Zgromadzenie Członków wyraża zgodę na przedłużenie kontroli w formie uchwały,
określającej w szczególności maksymalny dopuszczalny okres trwania tej kontroli. W razie braku takiej
zgody, Komisja Rewizyjna niezwłocznie kończy kontrolę.
5. Przedmiotem kontroli jest zgodność sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności
Stowarzyszenia z rzeczywistym stanem prawnym.
6. Komisja Rewizyjna, w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, ma prawo wglądu do ksiąg i
dokumentów rachunkowych Stowarzyszenia.
7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
8. Regulamin Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
9. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje
głos Przewodniczącego Komisji.

§ 22
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej
Stowarzyszenia,
2) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,
3) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie lub nie udzielenie Zarządowi
absolutorium,

§ 23
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z działalności statutowej,
3) dochody z działalności gospodarczej,
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4) zapisy i darowizny,
5) subwencje i dotacje

§ 24
1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych
przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o
stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z 1989 r. z późn. zmianami).
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