STATUT
SPOŁECZNEJ INICJATYWY NARKOPOLITYKI
GDAŃSK 29.08.2020
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczna Inicjatywa Narkopolityki w dalszych
postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Warszawa. Stowarzyszenie działa terenie Rzeczpospolitej
Polski.
§3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z
poszanowaniem tamtejszego prawa.
§4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001,
Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnych celach.
§6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§7. Celem Stowarzyszenia jest:
a) Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz redukcji szkód;
b) Ochrona i promocja zdrowia.
c) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób;
d) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym;
e) Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
f) Działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
g) Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
h) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania
wspomagające rozwój demokracji;

i) Promocja i organizacja wolontariatu.
j) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
§8. Stowarzyszenie swe cele realizuje w sposób niedochodowy poprzez:
a) Prowadzenie działań środowiskowych wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków;
b) Prowadzenie badań laboratoryjnych;
c) Organizację szkoleń;
d) Organizację tematycznych seminariów i sympozjów poświęconych problematyce związanej z
celami statutowymi;
e) Uczestnictwo w konferencjach, sympozjach i spotkaniach z ekspertami;
f) Działalność publicystyczną, informacyjną i wydawniczą; rozpowszechnianie i tłumaczenie
materiałów dotyczących obszarów związanych z celami statutowymi;
g) Monitorowanie i opiniowanie aktów legislacyjnych na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i
międzynarodowym;
h) Monitorowanie i opiniowanie działań administracji publicznej, samorządowej oraz organizacji
ponadnarodowych;
i) Finansowanie darowizn, stypendiów i grantów przeznaczonych na działalność związaną z celami
statutowymi;
j) Organizację wydarzeń kulturalnych poświęconych problematyce obszarów związanych z celami
statutowymi;
k) Wytwarzanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość społeczną
dotyczącą problematyki związanej z celami statutowymi;
l) Organizację staży, praktyk oraz wolontariatu w obszarach związanych z celami statutowymi
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
§9. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być
jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§10. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
§11. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
a) złoży deklarację członkowską na piśmie,
b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
§12. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu Stowarzyszenia.

§13. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
§14. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały
Zarządu.
§15. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny
wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
§16. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10
członków Stowarzyszenia.
§17. 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.
§18. 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.
§19. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia,
poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
§20. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§21. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
§22. 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 niepłacenia składek za okres pół roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
§23. Zawieszenie członkostwa następuje decyzją Zarządu, na podstawie postanowień odrębnej Uchwały
Zarządu.
§24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub
pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia

Członków w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia
Członków jest ostateczna.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§25. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
§26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór
odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
§27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
§28. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
§29. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
§30. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na trzy lata przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej
na 7 dni przed terminem zebrania.
§31. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy lub poprzez pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej
liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w okresie do dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku.
§32. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:
a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym w ramach której Członkowie mogą wypowiadać się w
toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego
Zgromadzenia,
c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia.
§33. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania 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,
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.
§34. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami
Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
§35. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa
wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

i

§36. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
§37. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia 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 Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
§38. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,
który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§39. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością
§40. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 (trzech) członków, w tym: Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
§41. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje się na trzyletnią wspólną kadencję.
§42. Członkowie Komisji Rewizyjnej powoływani są spośród zwyczajnych członków
Stowarzyszenia.

§43. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności
Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia,
d. wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium zarządowi.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
§44. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z następujących źródeł:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej
d) działalności gospodarczej
§45. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.
§46. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§47. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§48. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu
lub dwóch członków zarządu działających wspólnie.
§49. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji
celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
ROZDZIAŁ VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
§50. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach,
określonych w odrębnych przepisach
§51. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
a) Działalność związaną z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi - 59.1
b) Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych - 72.2
c) Pozostałej sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach – 47.19.Z
d) Sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.99.Z
e) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana - 20.59.Z
f) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych - 20.13.Z
g) Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych - 20.14.Z

h) Wydawanie książek - 58.11.Z
i) Pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z
j) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - 85.59.B
ROZDZIAŁ VII
JEDNOSTKI TERENOWE
§52. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
§53. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną
§54. Członkowie Oddziału uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia.
§55. Zasady tworzenia oddziału terenowego
a) Oddział terenowy może zostać powołany na wniosek Komitetu Założycielskiego Oddziału powołanego
przez Zebranie Założycielskie Oddziału liczące nie mniej niż 5 członków zwyczajnych Stowarzyszenia
działających na danym terenie.
b) Uchwałę o utworzeniu oddziału podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§56. Określenie struktury organizacyjnej jednostek terenowych
a) Władzami oddziału są:
- Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
- Zarząd Oddziału
- Komisja Rewizyjna Oddziału
b) Uchwały wszystkich władz Oddziału Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
c) Kadencja wszystkich wybieralnych władz Oddziału Stowarzyszenia trwa 3 lata.
d) W razie, gdy skład władz Oddziału Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu,
który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§57. Walne Zgromadzenie Członków Oddziału
a) Najwyższą władzą Oddziału Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Może być
ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata
jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
c) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału,
- na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Oddziału Stowarzyszenia
d) Kompetencje Walnego Zgromadzenie Członków to:
- uchwalanie głównych kierunków działalności Oddziału,

- wybieranie i odwoływanie władz Oddziału,
- udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,
- zabieranie głosu w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
- rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału,
- podejmowanie uchwał w sprawach rozwiązania się Oddziału Stowarzyszenia.
§58. Zarząd Oddziału Stowarzyszenia
a) Zarząd Oddziału składa się z 2 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się
prezesa.
b) Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy
miesiące.
c) Kompetencje Zarządu Oddziału to:
- kierowanie bieżącą pracą Oddziału Stowarzyszenia,
- realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału i Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,
- sprawowanie zarządu nad majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,
- zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
- przyjmowanie i wykluczanie członków Oddziału Stowarzyszenia,
- reprezentowanie Oddziału Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
- zgłaszanie informacji o zmianie władz Oddziału do Zarządu Stowarzyszenia.
§59. Komisja Rewizyjna Oddziału
a) Komisja Rewizyjna Oddziału jest niezależnym od Zarządu Oddziału organem Oddziału Stowarzyszenia
powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
b) Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób w tym przewodniczącego wybieranego na pierwszym
posiedzeniu komisji.
c) Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
- kontrola całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia,
- ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
- składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Oddziału wraz z oceną działalności Oddziału
Stowarzyszenia i Zarządu Oddziału,
- wnioskowanie do walnego zebrania członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
- wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Oddziału w razie jego
bezczynności,
- wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału
- wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o rozwiązanie Oddziału Stowarzyszenia

§60. Postanowienia końcowe
a) Zarząd Stowarzyszenia ma prawo nie wyrazić zgody na przeprowadzenie przez Oddział działań
niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia
mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.

b) Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Oddziału
kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Oddziału Stowarzyszenia może podjąć także Walne Zgromadzenie
Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej Oddziału, po
stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach Oddziału Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§61. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3) obecnych
członków, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
§62. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
§63. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.

