Tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2017 r.

STATUT
STOWARZYSZENIA „Cannabis House”
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Cannabis House, w dalszych postanowieniach statutu zwane
Stowarzyszeniem; Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą: Cannabis House.
2. Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź. Terenem działania jest Polska.
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
1.

Cele stowarzyszenia to:

1.1. Wspieranie władz publicznych, obywateli i ich organizacji w realizacji zadań z zakresu:
• ochrony zdrowia, w tym zdrowia publicznego,
• nauki i edukacji,
• opieki społecznej w szczególności pomocy osobom i grupom społecznie wykluczonym
lub zagrożonym wykluczeniem,
• przeciwdziałania narkomanii,
• pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej,
• działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
• rozwoju regionalnego.
1.2. Reprezentacja interesów obywateli i ich organizacji w procesie sprawowania władzy publicznej:
w procesie stanowienia prawa, sprawowania wymiaru sprawiedliwości, organizacji życia społecznego
i redystrybucji środków publicznych na zaspokajanie potrzeb społecznych.
1.3. Wszelkie oddolne i społeczne działania na rzecz
• demokratyzacji życia społecznego
• społeczeństwa obywatelskiego
• ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,
• ochrony praw pacjenta, praw konsumenta,
• ochrony życia rodzinnego i religijnego,
• organizację i wspieranie profilaktyki społecznej i zdrowotnej,
• krzewienie i wdrażanie idei sprawiedliwości naprawczej oraz umacnianie metod sprawowania władzy.
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1.4. Prowadzenie, organizowanie i wspieranie badań naukowych oraz nauczania w dziedzinach określonych
w pkt 1.1. – 1.3., upowszechnianie i wdrażanie wyników i efektów badań i działań w życiu społecznym,
gospodarczym i politycznym, a także związane z tym inicjatywy na rzecz promocji nauki, sztuki i kultury –
w skali regionalnej i globalnej.
2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
2.1 Prowadzenie oraz wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działań obywateli i ich organizacji na
rzecz ochrony zdrowia publicznego, działań z zakresu wczesnej profilaktyki i leczenia chorób
cywilizacyjnych, leczenia i zapobiegania uzależnieniom, opieki nad przewlekle chorymi - w tym:
• udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu i w granicach przepisów prawa,
• realizowanie zadań rządowych i samorządowych w trybie określonym przepisami prawa,
• realizowanie wspólnych przedsięwzięć z osobami i instytucjami o zbliżonych lub zbieżnych celach
w tej dziedzinie,
• pozyskiwanie i redystrybucja środków finansowych na te cele,
• sprawowanie społecznej kontroli nad działaniami władz państwowych i samorządowych w zakresie
realizacji tych zadań jako zadań publicznych.
2.2. Wspieranie organizacyjne, finansowe i rzeczowe badań naukowych i prac rozwojowych przyczyniających
się do postępu w dziedzinie medycyny, prawa i nauk społecznych oraz pozyskiwanie środków finansowych
na ten cel, współpraca z ośrodkami akademickimi, służbą zdrowia, a także podejmowanie własnej działalności
naukowej i badawczo rozwojowej w tych dziedzinach.
2.3. Prowadzenie własnej działalności promocyjnej i edukacyjnej, we szczególności w formie kursów,
wykładów, seminariów, sympozjów, konferencji, pokazów, wystaw, szkoleń specjalistycznych w zakresie
tematyki statutowej.
2.4. Wydawanie publikacji dotyczących celów statutowych w formie książek, opracowań, czasopism oraz
innych wydawnictw, prowadzenie serwisów internetowych i innych akcji społecznościowych, a także
prezentowanie i promowanie idei bliskich celom Stowarzyszenia w mediach oraz środkach masowego
przekazu, również poprzez organizację, wspieranie oraz finansowanie imprez rekreacyjnych, rozrywkowych,
kulturalnych.
2.5. Doradztwo na rzecz spraw obywateli i ich organizacji, w szczególności na rzecz podmiotów:
• działających w ochronie zdrowia, ochronie demokracji i praw człowieka,
• prowadzących działalność naukową i uczestników badań naukowych,
oraz reprezentacja interesów tych osób i grup w procesie sprawowania władzy – stanowienia prawa,
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości i wszelkich form władztwa finansowego.
2.6. Pomoc w formowaniu grup samopomocy dla osób leczących się lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym i wszelkie wsparcie niezbędne dla prowadzenia grup samopomocy.
2.7. Wsparcie finansowe, rzeczowe, osobiste i specjalistyczne osób oskarżonych, pozbawionych wolności i
skazanych, jak i osób pokrzywdzonych przestępstwem – w zakresie resocjalizacji sprawców, zapewnienia
gwarancji sprawiedliwego procesu i poszanowania praw i wolności osobistych i politycznych, w tym:
• uczestnictwo jako organizacja społeczna w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, resocjalizacji,
pomocy pokrzywdzonym, pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej również w zakresie leczenia
uzależnień - w rozumieniu właściwych przepisów prawa i zgodnie z tymi przepisami,
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•

współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości i organizacjami o podobnych celach i środkach
działania w trybie, formie i w granicach określonych przepisami prawa, w szczególności na rzecz
urzeczywistniania idei sprawiedliwości naprawczej i innych metod sprawowania władzy opartych na
wartościach chrześcijańskich.

2.8. Prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
3.1. Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne w charakterze Członków:
a) Zwyczajnych,
b) Wspierających,
c) Honorowych.
3.2. Osoba prawna może być jedynie Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia.
3.3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży deklarację członkowską
na piśmie wraz rekomendacją dwóch Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia na temat udokumentowanej
osobistej działalności i osiągnięć zbieżnych celami statutowymi Stowarzyszenia.
3.4. Członków Zwyczajnych przyjmuje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3.5. Członkiem Wspierającym może zostać osoba prawna oraz pełnoletnia i niepozbawiona praw publicznych
osoba fizyczna deklarująca aktywny udział w przedsięwzięciach Stowarzyszenia oraz stałą pomoc
materialną i merytoryczną w realizacji celów statutowych.
3.6. Członkiem Wspierającym staje się:
- w przypadku osoby fizycznej – po złożeniu deklaracji drogą elektroniczną i wpłacie pierwszej składki.
- w przypadku osoby prawnej – po złożeniu pisemnej deklaracji i spełnieniu zadeklarowanego świadczenia;
3.7. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Stowarzyszenia.
3.8. Członkowie Honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek dziesięciu Członków
Zwyczajnych lub Honorowych Stowarzyszenia.
3.9. Członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia oraz udziału z prawem głosu w
obradach Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem pkt 3.11 i 3.13,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach, imprezach, badaniach i akcjach społecznościowych organizowanych
przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
e) korzystania z logo Stowarzyszenia w celach zawartych w statucie i za zgodą Zarządu,
f) uzyskania informacji na temat działalności Stowarzyszenia,
3.10. Członkowie mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek członkowskich (dotyczy członków Zwyczajnych i Wspierających)
d) lojalności i dotrzymywania tajemnic Stowarzyszenia,
e) dbać o dobry wizerunek Stowarzyszenia.
3.11. Członkowie Wspierający nie posiadają jedynie prawa wyborczego oraz prawa głosu w obradach Walnego
Zgromadzenia (pkt 3.9 a), mogą jednak brać udział z pracach wszystkich władz Stowarzyszenia z głosem
doradczym.
3.12. Osoba prawna będąca Członkiem Wspierającym ma ponadto obowiązek wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń.
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3.13. Członkowie Honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich i nie posiadają biernego prawa
wyborczego w wyborach władz Stowarzyszenia.
3.14. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej lub elektronicznej rezygnacji,
b) wykluczenia przez Walne Zgromadzenie
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
- z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
- na pisemny uzasadniony wniosek trzech członków Stowarzyszenia z powodu prowadzenia przez
członka działalności naruszającej dobre imię Stowarzyszenia lub niemożliwej do pogodzenia
realizacją celów statutowych;
d) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
e) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
3.15. Utratę członkostwa w przypadku a, d, e stwierdza Zarząd na najbliższym posiedzeniu, uwzględniając
wymogi ochrony danych osobowych; rezygnacja złożona drogą elektroniczną jest skuteczna z chwilą
jej złożenia.
3.16. Członek zalegający, pomimo wezwania, z wpłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy zostaje
wykluczony ze Stowarzyszenia.
3.17. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków w sprawie wykluczenia (3.14 pkt b) jest ostateczna.
3.18. Wysokość składki lub zasady jej ustalania określa w drodze uchwały Walne Zgromadzenie, kierując się
potrzebą pogłębiania zaufania Członków i zapewnienia przejrzystości finansów Stowarzyszenia.
3.19. Stowarzyszenie może na zasadach wyrażonych w pkt 3.18 wprowadzić dla zainteresowanych członków
dodatkową odpłatność z tytułu świadczeń, których udzielanie przekracza możliwości pracy społecznej
członków bądź wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich, w szczególności jeśli:
- korzystania przez członków lub zapewnienia im takich świadczeń w ramach realizowanych przedsięwzięć
wymaga przepis prawa (np. ubezpieczenie, opieka lekarska, szkolenia),
- udzielone członkom świadczenia lub ich efekty mogą być wykorzystane prywatnie poza działalnością
Stowarzyszenia,
- nabywane są dla członków na preferencyjnych warunkach.
Mogą to być indywidualne odpłatności następującego rodzaju: opłat i innych danin publicznych, opłat
manipulacyjnych, opłat za szkolenia i podobne usługi nabywane od podmiotów zewnętrznych, ubezpieczenia,
opłaty z tytułu wstępu na imprezy, koszty podróży.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA
4.1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Rada naukowa
4.2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów w obecności 2/3 uprawnionych do głosowania.
4.3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co
najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że inne postanowienia statutu stanowią
inaczej.
4.4. 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.
4.5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
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4.6. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne jest zwoływane w nagłych sytuacjach przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą
elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4.7. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne może się odbyć w każdym czasie, nie rzadziej niż raz w roku –
na koniec roku obrachunkowego. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Rady
naukowej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Wniosek dla swej ważności musi zawierać uzasadnienie, za wyjątkiem zgromadzenia na koniec roku
obrachunkowego. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków drogą
elektroniczną co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
4.8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
4.9. 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 Rady naukowej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady naukowej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia Członków zgodnie z postanowieniami Rozdziału III,
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.
4.10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego
Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
4.11. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa oraz jego zastępcy (wiceprezes) oraz członków. Prezes,
wiceprezesa oraz członków Zarządu wybierają członkowie Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym. Walne
Zgromadzenie podejmując uchwałę o wyborze składu tego organu określa również liczbę jego członków na
daną kadencję.
4.12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia
Zarządu zwołuje Prezes, a w przypadku nieobecności Prezesa – najstarszy wiekiem członek Zarządu.
4.13. 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) występowanie z wnioskiem o przyjęcie Członków Zwyczajnych i stwierdzanie utraty członkostwa zgodnie z
postanowieniami Rozdziału III.
4.14. Rada naukowa powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia oraz do
spraw naukowych.
4.15. Rada naukowa składa się z 3 do 7 osób w tym przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz pozostałych
członków. Walne Zgromadzenie podejmując uchwałę o wyborze składu tego organu określa również liczbę
jego członków na daną kadencję.
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4.16. Do kompetencji Rady naukowej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4.17. 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 1/3 składu organu.
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE
5.1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej
d) dochodów z działalności gospodarczej
5.2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
5.4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli wystarczy podpis
jednego członka Zarządu.
5.5. Do zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 20 000 (dwadzieścia tysięcy) złotych wymagany
jest podpis dwóch członków Zarządu.
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej 2/3
uprawnionych do głosowania. Wniosek o uchwałę w tym przedmiocie niepochodzący od Zarządu musi być
poparty podpisami co najmniej 1/3 liczby członków.
6.2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
6.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
o Stowarzyszeniach.
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