
                                Załącznik Nr 1 do Uchwały 
                              Nr 6/2010       

                                    z dnia 24 marca 2010r.

                 zm.Uchwałą Nr 7/2010 z dnia 22 września 2010r.

tekst jednolity

S T A T U T
Wałbrzyskiego Stowarzyszenia

„Amazonki”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie  nosi  nazwę:  „Wałbrzyskie  Stowarzyszenie  Amazonki”,  zwane  dalej
Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą stowarzyszenia i jej władz jest miasto Wałbrzych.
4. Stowarzyszenie zrzesza osoby po mastektomii.
5. Stowarzyszenie jest członkiem Federacji Stowarzyszenia „Amazonki”.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Stowarzyszenie  jest  dobrowolną  organizacją  pozarządową,  apolityczną,  którego

działalność oparta jest na pracy społecznej ogółu członków.
3. Działa  na  podstawie  ustawy z  dnia  7  kwietnia  1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach

(Dz.U. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zm.) oraz niniejszego Statutu.



§ 3

1. Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci.
2. Oznaki i pieczęcie zatwierdza Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§4

Stowarzyszenie  może  współpracować  z  odpowiednimi,  pod  względem  realizowanego  celu
organizacjami krajowymi i międzynarodowymi.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§5

Celem Stowarzyszenia  jest  reprezentowanie,  wypowiadanie  się  i  wszechstronne  działanie  na
rzecz osób z rakiem piersi, zmierzające do ułatwienia im powrotu do normalnego życia w stanie
sprawności fizycznej i psychicznej.

§ 6

Cel  ten  jest  realizowany  głównie  przez  pracę  Wolontariuszy.  Wolontariusze-Ochotnicy  są  to
osoby po leczeniu raka piersi,  w pełni zrehabilitowane,  które po odpowiednim przeszkoleniu
udzielają wsparcia psychicznego i informacji osobom dotkniętym rakiem piersi.

§ 7

 Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie:
1. Ochrony i promocji zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym
      w szczególności;
      a) organizowanie i prowadzenie rehabilitacji fizycznej na rzecz osób po mastektomii,
      b) prowadzenie stałego punktu informacyjno-konsultacyjnego, w którym osoby dotknięte
          chorobą nowotworową piersi otrzymają profesjonalne wsparcie, konsultację i poradę,
      c) udzielanie, przez Wolontariuszy, wsparcia psychicznego osobom przy szpitalnym 
          łóżku, po zabiegu operacyjnym,
      d) organizowanie zajęć i warsztatów psychologiczno-terapeutycznych, a także 
          indywidualnych spotkań potrzebującym osobom, z psychologiem,
      e) organizowanie spotkań, prelekcji, odczytów dla osób po mastektomii, w celu
          przystosowania ich do życia w nowych warunkach, znalezienia motywacji powrotu
          do zdrowia i uzyskania możliwie najlepszej jakości życia,



       f) włączanie się do akcji informacyjnych w zakresie udziału kobiet w badaniach 
          mammograficznych oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat
          raka piersi i sposobów ograniczania jego skutków /profilaktyka/.
2. Promocji i organizacji wolontariatu, w tym zapewnienie uczestnictwa wolontariuszy w

szkoleniach.
3. Pomocy w zaopatrzeniu w protezy i ubiory przystosowane dla tej grupy osób. 
4. Wydawania materiałów w postaci folderów, broszur, plakatów, itp..
5. Współpracy z samorządowymi organami władzy, instytucjami odpowiedzialnymi
      za organizację zdrowia publicznego oraz z innymi stowarzyszeniami, członkami
      Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

            - Zadania wymienione w punktach 1-5 świadczone są nieodpłatnie.
6. Innej działalności pomagającej osobom dotkniętym chorobą raka piersi, w tym
     dotyczącej:

           a/ pomocy społecznej /odpłatnej i nieodpłatnej/,
           b/ kultury, sportu oraz turystyki /odpłatnej i nieodpłatnej/.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych.
2. Członków Wspierających.
3. Członków Honorowych.

§9

1. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby dotknięte problemem raka piersi, które
złożyły pisemną deklaracje i  zostały przyjęte  w poczet członków Stowarzyszenia oraz
opłacają składki;

2. Członkiem Zwyczajnym może być osoba fizyczna, która posiada obywatelstwo polskie i
ma pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 10

Członek Zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz;
2. Zgłaszać i realizować inicjatywy statutowe;
3. Uczestniczyć  w  zebraniach,  konferencjach,  itp.,  organizowanych  przez  władze

Stowarzyszenia;
4. Odwoływać się do Walnego Zebrania od uchwał Zarządu o skreślenie z listy członków.



§ 11

Członek Zwyczajny zobowiązany jest:
1. Brać czynny udział w realizacji celów Stowarzyszenia,
2. Przestrzegać przepisów statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie,
3. Wykonywać i przestrzegać uchwały władz,
4. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 12
   

1. Członkiem  wspierającym  może  być  osoba  fizyczna  lub  prawna,  zainteresowana
statutową działalnością  Stowarzyszenia,  która  zadeklarowała  na  jego rzecz  pomoc
finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa przez swego przedstawiciela.

2. Członek wspierający może być przyjęty za swą zgodą do Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający ma prawo zgłaszać opinie i wnioski i opłaca składkę członkowską.

§ 13

1. Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna.
2. Nadanie  godności  członka  honorowego,  za  szczególne  zasługi  dla  Stowarzyszenia,

następuje przez podjęcie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członek wspierający i honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach i przyczyniania się
do możliwości egzystencji Stowarzyszenia i prowadzenia działalności statutowej.

2. Mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

§15

1. Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:
a) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi
b) Skreślenie z listy członków Klubu, dokonanego przez Zarząd stowarzyszenia w wyniku

nieusprawiedliwionego zaprzestania wnoszenia składek członkowski przez okres jednego
roku

c) Śmierć członka.
2. Wykluczenie Członka Zwyczajnego  dokonuje Zarząd w następujących przypadkach.
a) Prowadzenie działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem.
b) Popełnienia czynu który dyskwalifikuje daną osobę jako członka stowarzyszenia
c) Gdy godzi w dobre imię stowarzyszenia
3. Zarząd  zobowiązany  jest  zawiadomić  członka  o  wykluczeniu,  podając  przyczyny  i

wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.



4. Od uchwały w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie w terminie
30 dni od daty doręczenia zawiadomienia, o którym mowa, do Walnego Zebrania, którego
uchwał jest ostateczna.

Rozdział IV

Struktura i władze stowarzyszenia

§ 16

Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna

§ 17

Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub
tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 18

Walne Zebranie Członków:
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia;
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne;
3. Walne  Zebranie  Członków  (  zwyczajne)  zwołuje  Zarząd  Stowarzyszenia  z  własnej

inicjatywy raz w roku;
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej
c) Na pisemny wniosek co najmniej połowy członków na ostatnim Walnym Zebraniu
5. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  obraduje  wyłącznie  nad  sprawami  dla  których  zostało

zwołane;
6. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd Klubu powiadamia członków co

najmniej na dwa dni przed terminem.



§ 19

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością połowy uprawnionych do
głosowania głosów – w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych – w drugim
terminie.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1. Uchwalenie Programu i głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
2. Wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
4. Uchwalenie Statutu i jego zmian oraz regulaminów określających zasady pracy Zarządu;
5. Uzupełnienie składu Zarządu poprzez powołanie na wakujące miejsce Członka Zarządu,

osobą z nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów;
6. Rozpoznawanie odwołań od decyzji i uchwał Zarządu;
7. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
8. Nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia;
9. Uchwalenie wysokości składek członkowskich;
10.Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady;
11.Podjęcie uchwał w zakresie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku .

§ 21

1. W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia udział biorą:
a) Członkowie Zwyczajni’
b) Członkowie Wspierający’
c) Członkowie Honorowi.

2. Członkowie Zwyczajni na Walnym Zebraniu czynne i bierne prawo wyboru.
3. Członkowie Wspierający i Honorowi posiadają tylko głos doradczy.

§ 22

Zarząd:

1. W okresie między walnymi zebraniami, Zarząd jest najwyższą władzą Klubu, a za
swoja prace odpowiada przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborze określając imienne funkcje: 
a) Przewodniczącego, 
b) Vice przewodniczącego,
c) Skarbnika,
d) Sekretarza,



e) Członka Zarządu.
3. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, w przypadku równej

ilości głosów głos rozstrzygający ma Przewodniczący.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
5. Członkostwo Zarządu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka Zarządu,
b) zgonu Członka Zarządu w trakcie kadencji,
c) nieobecności  na  posiedzeniach  w  ciągu  kolejnych  12  m-cy,  po  uprzednim

podjęciu uchwały przez Walne Zebranie.
6. Członkowie Zarządu nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
      umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 23

Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
2. Opracowywanie planów i programów działalności oraz czuwania nad ich realizacją.
3. Zwoływanie Walnych Zebrań.
4. Wybór Przewodniczącego oraz pozostałych członków.
5. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem.
6. Podejmowanie uchwał dot. przyjęcia w poczet członków zwyczajnych i wspierających.

§ 24

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Oświadczenia  woli  w  imieniu  Stowarzyszenia,  w  tym  również  dot.  zaciągania

zobowiązań  majątkowych  składają  dwaj  członkowie  Zarządu,  w  tym Przewodniczący
oraz jeden z członków Zarządu.

§ 25

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.

§ 26

Komisja Rewizyjna
1. Komisja  Rewizyjna  jest  naczelnym  organem  kontroli  działalności  Stowarzyszenia  i

odpowiada za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.



2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  3  członków,  którzy  wybierają  spośród  siebie
Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej                                          
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku

           małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub
           podległości służbowej,   
         - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
           z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

ROZDZIAŁ  V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i środki pieniężne.

§ 28
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy,
c) dotacje,
d) wpływy z ofiarności publicznej,
e) wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,
f) wpływy z własnej działalności.

2. Stowarzyszenie  prowadzi  gospodarkę  finansowa  oraz  rachunkowość  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami.

3. Dochód  uzyskany  z  prowadzonej  działalności  służy  realizacji  celów  statutowych
Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie nie ma prawa:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem w stosunku 

do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu 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 dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania  majątku Stowarzyszenia na rzecz 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,

c) 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,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie  
organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na

      zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
      rynkowe.

ROZDZIAŁ  VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

1. Zmian w Statucie lub zmiany całego Statutu dokonuje się uchwałą Walnego Zebrania
Członków, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych
do głosowania.

2. Wprowadzenie  obowiązujących  Regulaminów  oraz   zmian  ich  treści  dokonuje  się
uchwałą Walnego Zebrania Członków.

3. Zapis ust. 2 nie dotyczy Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej, uchwalonych przez
ten organ.

§ 30

1. Rozwiązanie  (likwidacja)  Stowarzyszenia  następuje  na  podstawie  Uchwały  Walnego
Zebrania  Członków,  przyjętej  zwykłą  większością  głosów  w  obecności  co  najmniej
połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób
prowadzenia likwidacji oraz przeznacza majątek Stowarzyszenia na cele zgodne z celami
statutowymi Stowarzyszenia.

3. W sprawach dot. rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1999r. Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ   VII



Postanowienia końcowe

§ 31

Zmiany Statutu wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu
Rejestrowego

§ 32

W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszym  Statutem  obowiązują  przepisy  Ustawy  o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie
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