
             

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

S  T  A  T  U  T 
 

 

Stowarzyszenia  Amazonki – Dana 

w Radomiu 
                                         

                                              

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne art. 1 – 9 

 

Rozdział II 

Cele, założenia i sposoby art. 10 – 11 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki art. 12 – 18 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia art. 19 – 25 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia art. 26 

 

Rozdział VI 

Przepisy końcowe art. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            

 

                                                      R o z d z i a ł  I 

 

                                                Postanowienia ogólne 

 

Art. 1 

 

Stowarzyszenie Działa na podstawie Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach 

z dnia 07 kwietnia 1989 roku ( Dz.U.Nr 20 poz.104;  Dz.U.Nr 14 Poz.86  

z 23 lutego1990r.) 

 

Art. 2 

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Amazonki – Dana i w dalszych 

zapisach może być zwane Klubem.  

 

     Art. 3 

 

Terenem działania „Stowarzyszenia” jest teren miasta Radomia i powiatu 

radomskiego. 

 

     Art. 4 

 

Siedzibą Stowarzyszenia będzie Dom Kultury „USTRONIE” Radom  

ul. Sandomierska 14. 

 

     Art. 5 

Stowarzyszenie może używać  pieczęci i oznak według wzorów zatwierdzonych 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 

 

     Art. 6 

 

1.Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. 

 

2.Stowarzyszenie powołuje się na czas nieograniczony. 

 

     Art. 7 

 

Działalność  Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 
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Art. 8 

 

Klub może prowadzić działalność Pożytku Publicznego nieodpłatnie i odpłatnie  

w zakresie: 

 

  -     Prowadzenie rehabilitacji kobiet po leczeniu raka piersi. 

- Prowadzenie rehabilitacji psychologicznej i psychoterapeutycznej. 

- Publikowanie wiedzy o raku piersi. 

- Działania na rzecz walki z rakiem piersi poprzez popularyzowanie wiedzy  

      o raku piersi. 

 

Art. 9 

Do prowadzenia zadań z zakresu działalności Klubu może zatrudnić pracowników. 

 

  

                               R o z d z i a ł  II 

 

                                   Cele, założenia i sposoby realizacji 

 

     Art. 10 

 

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy psychofizycznej kobietom przed  

i po zabiegu operacyjnym. 

 

Art. 11 

Sposoby realizacji: 

 

Stowarzyszenie realizuje swoje założenia w szczególności poprzez: 

 

1.Informowanie o możliwościach rehabilitacyjnych po operacji. 

2.Podnoszenie sprawności fizycznej po zabiegu i kondycji ogólnej. 

3.Prowadzenie różnych form rehabilitacji psychicznej i psychoterapeutycznej                   

indywidualnej i zbiorowej. 

4. Prowadzenie działalności informatycznej nt. problemów dotyczących kobiet  

po mastektomii, związanych z powrotem do pełnowartościowego życia.  

5. Zaznajamianie społeczeństwa miasta Radomia i powiatu radomskiego poprzez 

lokalne środki masowego przekazu z problematyką kobiet po mastektomii. 

6. Włączenie się do działalności na rzecz profilaktyki raka piersi. 

7. Prowadzenie telefonu zaufania. 

8. Inne formy działalności służące poprawie życia kobiet po mastektomii,  

    realizowane według potrzeb i możliwości Klubu. 

9. Organizowanie spotkań z udziałem prelegentów. 

10. Organizowanie dla członkiń Klubu spotkań towarzysko-dyskusyjnych. 

11. Organizowanie spotkań członkiń Klubu, celem uczestniczenia w     

ogólnokondycyjnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, w sali na basenie i w plenerze. 

12. Rekrutowanie spośród członkiń Klubu „ochotniczek” (wolontariuszek),  

które nawiązują kontakt z kobietami w poradni i na oddziale przed i po zabiegu 

operacyjnym. 
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13. Współpraca z Poradnią Chorób Piersi i oddziałem chirurgii Radomskiego 

Szpitala Specjalistycznego w Radomiu oraz Poradnią Onkologiczną i oddziałami 

chirurgii i onkologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Radom-Józefów. 

14. Organizowanie imprez rozrywkowych o tematyce pro zdrowotnej oraz 

współudział w tego typu imprezach. 

15. Organizowanie szkoleń dla ochotniczek (wolontariuszek). 

16. Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych. 

   

 

    R o z d z i a ł  III 

 

                        Członkowie ich prawa i obowiązki                   

 

     Art. 12 

 

Przynależność członkowska w Stowarzyszeniu: 

 

1. Członkowie zwyczajni. 

2. Członkowie wspierający. 

3. Członkowie honorowi. 

 

     Art. 13 

 

Członkiem zwyczajnym może zostać każda kobieta spełniająca warunki określone  

w Statucie, która wyrazi wolę przystąpienia do Klubu poprzez wypełnienie deklaracji 

i wpisanie do rejestru. 

 

     Art. 14 

 

Członek zwyczajny ma prawo: 

 

1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia. 

2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków. 

3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia. 

4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia.  

 

     Art. 15 

 

Obowiązkiem członka zwyczajnego jest: 

 

1. Przestrzeganie postanowień Statutu. 

2. Czynne uczestnictwo w pracach Klubu. 

3. Opłacanie składek członkowskich. 

4. Uaktualnienie danych personalnych w deklaracji członkowskiej. 
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     Art.16  

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje  

i niesie pomoc finansową lub rzeczową na rzecz Stowarzyszenia.  

 

Członkostwo wspierające jest zatwierdzane przez Zarząd drogą Uchwały. 

 

Członek wspierający ma prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków z głosem  

doradczym. 

 

     Art. 17 

 

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna 

szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie. 

 

     Art. 18 

 

 

Członkostwo może ustać na zasadzie dobrowolnego wystąpienia z Klubu  

lub na skutek niepłacenia składek członkowskich przez 1 rok kalendarzowy  

po wcześniejszym wezwaniu do uregulowania składek. 

 

R o z d z i a ł  IV 

 

                Władze Stowarzyszenia 

 

     Art. 19 

 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

 

- Walne Zebranie Członków. 

- Zarząd Klubu.             

            - Komisja Rewizyjna.  

 

2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

 

3. W przypadku ustąpienia w czasie kadencji któregoś członka  organów, korzysta       

    się z „listy rezerwowej” w prawie do kooptacji, maksymalnie do 2/3 ilości                        

    członków danego organu. 

 

                         Art. 20 

 

1. Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd raz na rok jako sprawozdawcze  

    i raz na trzy lata sprawozdawczo-wyborcze. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej 

    lub co najmniej 1/3 członków, w terminie 4 tygodni od złożenia wniosku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami dla których zostało                

    zwołane. 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów. 
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     Art. 21 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

 

1. Zatwierdzenie i wprowadzenie zmian do Statutu. 

2. Uchwalenie głównych warunków działalności merytorycznej. 

3. Kierunkowanie gospodarki finansowej – uchwała budżetu. 

4. Ustalenie wysokości składek członkowskich. 

5. Nadanie godności członka honorowego. 

6. Podejmowanie Uchwał w przedmiocie absolutorium na wniosek Komisji   

    Rewizyjnej. 

7. Podejmowanie Uchwał w zakresie sprawozdawczości. 

8. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawach spornych. 

9. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  

 

 

     Art. 22 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia spełnia władzę wykonawczą w okresie między W.Z. 

2. Zarząd wybierany jest przez wybór poszczególnych kandydatów na określone  

    funkcje i składa się z: 

         - Prezesa 

         - Wiceprezesa 

         - Sekretarza 

         - Skarbnika 

         - trzech członków. 

 Zarząd swoje posiedzenia odbywa jeden raz w miesiącu. 

 

3. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie. Do ważności oświadczeń woli oraz 

zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane są 

podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Prezesa, v-ce Prezesa   

lub skarbnika. 

4. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.                           

                                                        

 

     Art. 23 

 

Do kompetencji Zarządu należy: 

 

1. Reprezentowanie i występowanie w imieniu Stowarzyszenia. 

2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach upoważnień nadanych 

    przez W.Z. 

3. Realizowanie Uchwał W.Z. 

4. Zwoływanie i organizowanie W.Z. 

5. Realizowanie zadań statutowych. 

6. Prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia. 

7. Zawieranie umów w granicach upoważnień i przepisów. 
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     Art. 24 

 

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z co          

najmniej z trzech osób, z których wybiera przewodniczącego. 

 

Do jej zadań należy: 

 

1. Co najmniej jeden raz w roku kontrolowanie całokształtu działalności. 

2. Składanie wniosków i sprawozdań na W.Z. 

 

Do jej uprawnień należy: 

 

1. Wnioskowanie o zwołanie W.Z. 

2. Występowanie do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi, w razie potrzeby  

    żądanie wyjaśnień.  

3.Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.  

 

     Art. 25 

 

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Klubu 

ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości  

z tytułu zatrudnienia. 

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem 

za przestępstwo z winy umyślnej. 

  

R o z d z i a ł  V 

 

                                          Majątek Stowarzyszenia                                                      

                                                             

     Art. 26 

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią: 

1. Składki członkowskie. 

2. Dotacje. 

3. Darowizny i zapisy. 

4 Nieruchomości. 

5. Zabrania się z majątku Stowarzyszenia udzielania pożyczek lub zabezpieczania 

zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku 

małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa 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”. 

6. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 

członków organów lub pracowników oraz ich bliskich osób, na zasadach innych niż 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 

7. Zabrania się wykorzystywania majątku Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia. 
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8. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub 

usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie 

jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.   

 

 

           R o z d z i a ł  VI 

 

                                                        Przepisy Końcowe 

 

       Art. 27 

 

W razie niemożności spełniania zapisów niniejszego Statutu Stowarzyszenie może 

ulec rozwiązaniu. 

Decyzję taką może podjąć Walne Zebranie Członków głosami co najmniej 2/3 ilości 

członków. 

W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu działalności W.Z. decyduje o 

przeznaczeniu aktywów Stowarzyszenia i powołuje Komisję likwidacyjną, która 

realizuje postanowienia W.Z. 
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