
STATUT STOWARZYSZENIA SŁUŻB GRUP ANONIMOWYCH JEDZENIOHOLIKÓW 
 

 

PREAMBUŁA  
Stowarzyszenie powstało z inicjatywy członków nieformalnej Wspólnoty Anonimowych 
Jedzenioholików (w skrócie Wspólnoty AJ). Anonimowi Jedzenioholicy są wspólnotą osób, które 
poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją zdrowieją z kompulsywnego jedzenia. 
Terminem „kompulsywne jedzenie” określamy wszelkiego typu zaburzenia odżywiania, w tym 
otyłość, bulimię, anoreksję czy inne kompulsywne zachowania związane z czynnością jedzenia. Celem 
Wspólnoty AJ jest pomoc w powstrzymywaniu się od kompulsywnego jedzenia i niesienie posłania 
zdrowienia tym, którzy jeszcze cierpią. Jedynym warunkiem przynależności do Wspólnoty AJ jest 
pragnienie zaprzestania kompulsywnego jedzenia. 

 
Wspólnota AJ, podobnie jak Anonimowi Alkoholicy w swoim działaniu kieruje się programem 
Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji. Zgodnie z Tradycją Dziewiątą: „Anonimowi Jedzenioholicy nie 
powinni nigdy stać się organizacją, dopuszcza się jednak tworzenie służb i komitetów bezpośrednio 
odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.” Nie mogąc sama uzyskać osobowości prawnej, 
Wspólnota AJ potrzebuje podmiotu służebnego wobec niej, o odpowiedniej formie prawnej, 
umożliwiającej osobom pełniącym służby i działającym w komitetach Wspólnoty podejmowanie 
działań na rzecz realizacji celów Wspólnoty AJ. Stąd inicjatywa powołania Stowarzyszenia, którego 
głównym i jedynym zadaniem jest służenie Wspólnocie Anonimowych Jedzenioholików w Polsce. 
 
 
 
 

Rozdział I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1   

1. Stowarzyszenie o nazwie „Stowarzyszenie Służb Grup Anonimowych Jedzenioholików” zwane 
dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.   
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Stowarzyszenie AJ”.   
3. Dla celów współpracy z zagranicą Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą w języku angielskim 
„Overeaters Anonymous National Service Board of Poland”.   

§ 2  
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa. 

§ 3  
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.   
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może utrzymywać kontakt z osobami fizycznymi 
oraz organizacjami o podobnym celu działania w kraju i za granicą.  
 

§ 4  
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony. 

 
§ 5   

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do 
prowadzenia swoich działań może również zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.   
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów 
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.  
 
 
 

 
1 



Rozdział II.    CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI  
§ 6  

Celem Stowarzyszenia jest ochrona zdrowia w zakresie rozwiązywania problemów związanych z 
zaburzeniami odżywiania (w tym otyłość, bulimia, anoreksja, kompulsywne zachowania związane z 
jedzeniem), niesienie pomocy osobom cierpiącym na te zaburzenia i szerzenie wiedzy na ich temat. 
Stowarzyszenie w swoim działaniu ma służyć osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim, oraz 
Wspólnocie Anonimowych Jedzenioholików (zwanej w skrócie Wspólnotą AJ).  

§ 7  
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:  
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i rozpowszechnianie wiedzy na temat problemu 
kompulsywnego jedzenia i programu zdrowienia Anonimowych Jedzenioholików.   
2. Obsługę organizacyjną służb Wspólnoty AJ.  
3. Współpracę, w tym wsparcie organizacyjne lub finansowe, ze Wspólnotą AJ w innych krajach, 

Regionem 9 AJ lub Służbami Światowymi AJ. 
 

Rozdział III.    CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA  
§ 8  

1. Stowarzyszenie posiada członków:   
a) zwyczajnych   
b) wspierających.  

 
2. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych 
i nie pozbawiona praw publicznych, która:   

a) ma problem kompulsywnego jedzenia,  
b) jest członkiem Wspólnoty AJ,  
c) złożyła deklarację członkowską.  

 
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba, która:  

a) ma problem kompulsywnego jedzenia,  
b) jest członkiem Wspólnoty AJ,  
c) złożyła deklarację członkowską.  

 
§ 9  

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia 
zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 
 

§ 10  
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy 
od daty złożenia deklaracji członkowskiej. 
 

§ 11 
Prawa członków Stowarzyszenia: 
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:  

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,   
b) zgłaszania wniosków we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności 
Stowarzyszenia, w tym do zabierania głosu i zgłaszania wniosków na Walnych 
Zebraniach Członków,   
c) udziału w działalności Stowarzyszenia.   

2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego do władz 
Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie same prawa, jak członkowie zwyczajni, w tym mogą brać 
udział w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym.  
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§12 

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:  
a) udział w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,   
b) regularne opłacanie składek,   
c) uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków,   
d) przestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.  

 
§ 13   

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:   
a) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce 
Zarządu,   
b) wykluczenia przez Zarząd z powodu nie wypełniania obowiązków członka Stowarzyszenia,   
c) śmierci członka Stowarzyszenia,   
d) likwidacji Stowarzyszenia.   

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie 
do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Uchwała  
Walnego Zebrania jest ostateczna.  
 

 

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA  
§ 14 

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

§ 15   
1. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna są wybierane przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów. Walne zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu 
głosowania tajnego.   
2. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 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.   

§ 16   
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, 
przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku Walnego 
Zebrania Członków, zwołanego w drugim terminie, uchwały mogą zapadać bez względu na liczbę 
obecnych członków, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.  

§ 17  
1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.   
2. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może zostać wybrany na kolejne kadencje. Nie może 
jednak sprawować władzy w tym samym organie przez więcej niż trzy kolejne kadencje.  
 
 
 
 

Walne Zebranie Członków  
§ 18  

1. Najważniejszą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.   
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku lub częściej, powiadamiając o 
jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem 
Walnego Zebrania Członków. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum zwołuje się zebranie w 
drugim terminie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zwołania Walnego Zebrania Członków.  
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Walne Zebranie Członków może być zwołane także na pisemnie uzasadniony wniosek członków 
Komisji Rewizyjnej lub na pisemnie uzasadniony wniosek minimum pięciu członków zwyczajnych  
Stowarzyszenia.  
3. Udział w Walnym Zebraniu Członków, w tym w głosowaniu, może odbywać się osobiście lub 
poprzez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być udzielone co najmniej w formie pisemnej.  
4. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.   
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:   

a) określanie 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 i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,   
f) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,   
g) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,   
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,   
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych 

władz Stowarzyszenia.  
 

Zarząd 
§ 19   

1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z 
uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.   
2. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera 
prezesa, wiceprezesa i skarbnika.   
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół 

roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.   
4. Członkowie Zarządu pełnią funkcję honorowo, lecz zwracane są im koszty ponoszone z 

tytułu pełnienia służby.  
 

§ 20  
Do kompetencji Zarządu należy: 

a) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
b) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,  
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,  
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,  
e) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,  
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,  
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków.  

 
Komisja Rewizyjna 

§ 21  
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.   
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego wybieranego na 
pierwszym posiedzeniu Komisji.   
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.  
 

§ 22  
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,  
b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych,  
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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,   
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie 

jego bezczynności lub uchybień w działaniu,  
f) uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

 

 

Rozdział V. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA 
§ 23  

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:   
a) składki członkowskie,   
b) datki grup Anonimowych Jedzenioholików,   
c) darowizny, zapisy i spadki członków Wspólnoty AJ, w kwocie nie przekraczającej kwoty 

ustalonej uchwałą Walnego Zebrania Członków,  
d) darowizny od organizacji Anonimowych Jedzenioholików na świecie,   
e) dochody z działalności gospodarczej, w tym ze sprzedaży literatury Wspólnoty AJ i innych 

materiałów Wspólnoty AJ,  
f) odsetki z lokat bankowych.   

2. Zgodnie z Tradycją Siódmą (zawartą w Dwunastu Tradycjach Anonimowych Jedzenioholików) 
Stowarzyszenie nie może przyjmować darowizn od osób nie będących członkami Wspólnoty AJ.  
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia do kwoty 20 tys. zł 
podejmuje Zarząd. Do zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 20 tys. zł wymagana jest zgoda 
wyrażona uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia 
oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd.   
5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu 
spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo o jego odrzuceniu.   
6. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia powinny być przechowywane na rachunku 
bankowym Stowarzyszenia.  
7. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek.  

 
Sposób reprezentacji 

 
§ 24  

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, 
uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie. 
 

 

Rozdział VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
§ 25   

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na finansowanie celów 
statutowych i stanowi jedno ze źródeł majątku Stowarzyszenia. Dochód z działalności gospodarczej 
nie może być dzielony między członków Stowarzyszenia.   
2. Stowarzyszenie może prowadzić, z uwzględnieniem § 25 ust. 1, działalność gospodarczą przede 
wszystkim dotyczącą: wydawania książek i broszur Wspólnoty AJ, sprzedaży książek, publikacji oraz 
innych materiałów Wspólnoty AJ, działalności edukacyjnej poprzez upowszechnianie idei Wspólnoty 
AJ, promocji zdrowia poprzez zwiększanie świadomości w zakresie zdrowienia z kompulsywnego 
jedzenia, organizacji zlotów, konferencji i innych spotkań Wspólnoty AJ. Działalność, o której mowa w 
zdaniu poprzednim może być realizowana w następującym zakresie:   

- wydawanie książek [58.11.Z,],  
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- wydawanie wykazów oraz list [58.12.Z],   
- wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [58.14.Z],   
- pozostała działalność wydawnicza [58.19.Z],   
- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami   

[47.99.Z],   
- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [85.59.B],   
- działalność wspomagająca edukację [85.60.Z],   
- pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana [86.90.E],   
- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów [82.30.Z]   
- działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana [94.99.Z].  

 
 
 

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 26  

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 
2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.  

§ 27   
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.   
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego 
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.  
 
 
 
 

 
Statut przyjęto uchwałą w dniu 20. 05. 2016r. 

 
Podpisano: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik 1 
Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji Wspólnoty AJ
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