STATUT
Stowarzyszenia „Amazonki”
w Bielsku-Białej
I . Postanowienia ogólne
§1.
Stowarzyszenie „Amazonki” w Bielsku-Białej zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją
zrzeszającą kobiety dotknięte nowotworem piersi.
§2.
Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, dobrowolną i samorządną, działającą na mocy
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104, z późn.
zm.) oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego,
podlegającą przepisom ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536).
§3.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Bielsko-Biała, a terenem działania obszar całej
Polski. Nie wyklucza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.
Stowarzyszenie może współpracować z Polskim Komitetem Zwalczania Raka, innymi
Stowarzyszeniami i Klubami „Amazonek” oraz innymi organizacjami pożytku publicznego.
§5.
Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieograniczony .
§6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członkiń oraz pracy
wolontariatu – przeszkolonych ochotniczek. Działalność Stowarzyszenia obejmuje
wspomaganie psychologiczne i rehabilitację kobiet dotkniętych nowotworem piersi, zarówno
w trakcie leczenia szpitalnego, jak również po jego zakończeniu oraz szerzenie wiedzy na
temat profilaktyki chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów
piersi. Działalność ta prowadzona jest w formie nieodpłatnej pożytku publicznego lub
odpłatnej pożytku publicznego.
§7
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci.
II. Cele i środki działania
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz osób dotkniętych chorobami
nowotworowymi ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi oraz prowadzenie
działań ukierunkowanych na poprawę warunków ich życia i zwiększenie uczestnictwa w
życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
§8.
Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia :
1. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy.
2. Podejmowanie działań dla zapewnienia kobietom po mastektomii możliwości stałego
korzystania z profesjonalnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej poprzez
organizowanie zajęć rehabilitacyjnych ogólno-usprawniających i spotkań z
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psychologiem.
3. Organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań dyskusyjnych.
4. Wyłanianie spośród członkiń Stowarzyszenia ochotniczek i czuwanie nad ich
aktywnością i odpowiednim poziomem wiedzy potrzebnym do realizacji
wyznaczonych zadań.
5. Promocja zdrowia poprzez włączanie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania
raka piersi.
6. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami do walki z rakiem piersi
i pokrewnymi chorobami nowotworowymi.
7. Szerzenie edukacji związanej z profilaktyką nowotworów i chorób współistniejących
ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi.
8. Wydawanie i rozprowadzanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników,
plakatów, ulotek itp.
9. Pozyskiwanie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych.
§9.
Stowarzyszenie reprezentuje interesy wszystkich członkiń w nim zrzeszonych.
III . Członkowie ich prawa i obowiązki
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
§10.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatelka Polski posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,
akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, leczona z powodu nowotworu piersi.
2. Warunkiem wpisu na listę członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji
członkowskiej i przyjęcie uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
§11.
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. uczestniczenia w zebraniach, kursach szkoleniowych, odczytach i innych
imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
c. zgłaszania propozycji tematów spotkań, opinii, wniosków i postulatów
dotyczących działalności Stowarzyszenia,
d. korzystania z wszystkich form rehabilitacji organizowanych przez Stowarzyszenie,
e. ponownego ubiegania się o członkostwo utracone na mocy § 13.
§12.
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1. aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ,
2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia ,
3. regularnego opłacania składek członkowskich.
§13.
1. Członkostwo zwyczajne ustaje poprzez:
1. dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie,
2. skreślenie z listy członków Stowarzyszenia, po upomnieniu pisemnym o
niepłaceniu składki członkowskiej przez okres przekraczający jeden rok,
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3. wykluczenie ze Stowarzyszenia w przypadku:
a. stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
b. działalności na jego szkodę,
c. prawomocnego wyroku sądu orzekającego karę pozbawienia praw
publicznych.
4. śmierci członka.
2. O ustaniu członkostwa określonego w pkt. 1-3 orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który jest
zobowiązany do zawiadomienia członka o skreśleniu lub wykluczeniu wraz z podaniem
przyczyny i wskazaniem możliwości wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia.
§14
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna akceptująca
statutowe cele Stowarzyszenia i wspierająca materialnie jego działalność. Godność
członka wspierającego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu
1. Członek wspierający ma prawo:
a. brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b. do czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w
statucie, uchwałach i regulaminach Stowarzyszenia oraz udzielania
zadeklarowanej pomocy organizacyjnej i finansowej
3. Godność członka wspierającego wygasa:
a. przez dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie Zarządowi
Stowarzyszenia,
b. przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia,
c. w przypadku śmierci,
d. na skutek likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na
wniosek Zarządu.
1 Członek honorowy ma prawo:
a. brać udział w pracach Stowarzyszenia z głosem doradczym,
b. do czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
2 Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych
w statucie, uchwałach i regulaminach Stowarzyszenia. Nie ma obowiązku
opłacania składek członkowskich.
3 Członkostwo honorowe wygasa:
a. przez dobrowolne zrzeczenie się zgłoszone na piśmie Zarządowi
Stowarzyszenia,
b. przez pozbawienie tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia na
wniosek Zarządu Stowarzyszenia
c. w przypadku śmierci,
§15.
Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie członków,
b. Zarząd Stowarzyszenia,
c. Komisja Rewizyjna.
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§16.
Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. wybieranie i odwoływanie władz Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w
sprawach wniesionych pod obrady:
i. w pierwszym terminie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym lub jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania,
ii. w drugim terminie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym
lub jawnym przy obecności co najmniej 25% uprawnionych do głosowania.
b. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia,
c. uchwalanie statutu i jego zmian,
d. rozpatrywanie odwołań w sprawie skreślenia członków zwyczajnych oraz
pozbawienia członków wspierających i honorowych tej godności,
e. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. udzielanie absolutorium Zarządowi,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
h. podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady,
i. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§17.
Zarząd
1. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami członków Zarząd jest najwyższą władzą
Stowarzyszenia i za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia poprzez wybór
prezesa, a następnie pozostałych członków. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
3. Zarząd składa się z 5 – 7 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika
i 1-3członków.
a. prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności
zastępuje go wiceprezes,
b. postanowienia ppkt. a. nie wyłączają możliwości podziału między członków
Zarządu rodzaju spraw. Podziału spraw dokonuje Zarząd na mocy uchwały.
c. w przypadku gdy Zarząd podejmuje się realizacji zadań przekraczających
zakres bieżących spraw, wyznacza w tym celu członka Zarządu
odpowiedzialnego za realizację tych zadań i ustali podstawę prawną oraz
wysokość ewentualnej rekompensaty finansowej dla tego członka.
d. członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów.
4. Członkami Zarządu nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad
połowy członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos
Prezesa
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7. W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie trwania
kadencji, skład osobowy Zarządu jest uzupełniany, na wniosek Zarządu, przez Walne
Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia. Liczba dokooptowanych członków
nie może przekroczyć 1/3 liczby pozostałych w Zarządzie i pochodzących z wyboru.
8. Do kompetencji Zarządu należy:
a. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia członków,
d. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
e. opracowywanie planów i projektów programów działalności Stowarzyszenia
oraz czuwanie nad realizacją programów przyjętych przez Walne
Zgromadzenie,
f. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g. przyjmowanie darowizn i zapisów,
§18.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia
wybieranym przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, przewodniczącego i dwóch członków.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w
obecności ponad połowy członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw,
decyduje głos przewodniczącego.
6. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola działalności gospodarczo - finansowej Stowarzyszenia,
b. kontrola co najmniej raz w roku zgodności działalności Zarządu z uchwałami i
decyzjami Walnego Zgromadzenia
c. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z
przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.
d. wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
7. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do składania sprawozdań ze swej działalności
po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
członkami Zarządu w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
lub przestępstwo skarbowe.
§19.
IV . Majątek Stowarzyszenia
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a. składki członkowskie,
b. darowizny, zapisy, spadki,
c. dochody z działalności statutowej,
d. dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie na
podstawie odrębnych przepisów.
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3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd, który rozlicza się raz do roku przed
Walnym Zgromadzeniem.
4. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w
sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w
tym Prezesa lub Skarbnika.
6. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia
zobowiązań w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub 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 związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej „osobami bliskimi”.
7. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany 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.
8. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celu statutowego.
9. Zabronione jest dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
§20.
V. Przepisy końcowe
1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może zostać podjęta tylko przez Walne
Zgromadzenie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub jawnym.
2. Walne Zgromadzenie podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele zgodne z
celami statutowymi Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nieuregulowanych
w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r Prawo o
Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104, z późn. zm.).
Niniejszy Statut uchwalono na zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Wspomagania
Psycho-Rehabilitacyjnego Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Bielsku-Białej w dniu
19.11.1998 r.
Zmiana statutu nastąpiła zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VIII
WGKRS w dniu 09.06.2006 r.
W dniu 19.11.2009 r. Uchwałą nr 6 zmieniono nazwę Stowarzyszenia na Stowarzyszenie
Kobiet po Mastektomii „Amazonki” w Bielsku-Białej.
Zmiana Statutu nastąpiła na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.10.2010 r.
Uchwałą nr 1 przyjęto jednolity tekst Statutu.
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Zmiana Statutu nastąpiła zgodnie z Zarządzeniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej VIII
WGKRS w dniu 17.02.2011 roku. Na Walnym Zgromadzeniu. uchwałą nr 3 przyjęto jednolity
tekst Statutu.
Zmiana Statutu nastąpiła na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.01.2013 r.
uchwałą nr 2.
Zmiana Statutu nastąpiła na Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.01.2016. Uchwałą nr 2
przyjęto jednolity tekst Statutu. Zmiana została przyjęta przez Sąd Rejonowy w BielskuBiałej i wpisana do KRS w dniu 8.07.2016.
Zmiana Statutu nastąpiła na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.01.2017. Uchwałą nr 3
przyjęto jednolity tekst Statutu.
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