STATUT
Legnickiego Stowarzyszenia Amazonek „AGATA”
Tekst jednolity zatwierdzony przez VII Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze
Członków Legnickiego Stowarzyszenia Amazonek „AGATA” w dniu 23.04.2015 r.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Legnickie Stowarzyszenie Amazonek „AGATA” w Legnicy, zwane dalej
Stowarzyszeniem, jest pozarządową organizacją społeczną, dobrowolną, samorządną
i niezależną, działającą na rzecz osób niepełnosprawnych po leczeniu choroby
nowotworowej piersi.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie Amazonek.
§2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dn. 07.04.1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach, ( Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z póź. zm.), ustawy z dn.
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ,(tj. Dz. U. z 2010r
Nr 234, poz. 1536) oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
4. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą
Stowarzyszenia jest miasto Legnica.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza
granicami kraju, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych międzynarodowych
organizacji o podobnym profilu działania, a także współpracować z nimi.
§4
Realizując cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej członków i na
wolontariacie, jednakże dla prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
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§5
Stowarzyszenie może używać własnych odznak i pieczęci.
§6
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie
i odpłatnie. W przypadku działalności odpłatnej cały dochód /nadwyżka przychodów nad
kosztami/ z tej działalności jest przeznaczony wyłącznie na cele statutowe
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§7
1.

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych dotkniętych chorobą nowotworową piersi, a zwłaszcza:
a. pomoc socjalno-bytowa osobom
niepełnosprawnym dotkniętym chorobą
nowotworową piersi i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
b. działania ukierunkowane na poprawę jakości życia, zwiększenie uczestnictwa w życiu
społecznym, gospodarczym i kulturalnym niepełnosprawnych osób dotkniętych
chorobą nowotworową piersi,
c. działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych
osób po chorobie nowotworowej piersi, pozostających bez pracy i zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
d. działania na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,
e. ochrona i promocja zdrowia, w tym profilaktyka choroby nowotworowej piersi,
f. promocja kultury,
g. integracja członków Stowarzyszenia ze wspólnotą regionalną, krajową
i zagraniczną,
h. promocja i organizacja wolontariatu.
§8

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną,
a zwłaszcza :
1. propagowanie działalności i idei Stowarzyszenia oraz Federacji Stowarzyszeń
„Amazonki” , współpraca z mediami,
2. reprezentowanie interesów osób dotkniętych chorobą nowotworową piersi w
celu
zapewnienia dostępu do nowoczesnych sposobów leczenia
i zapewnienia opieki medycznej na najwyższym poziomie ,
3. współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami, organizacjami i osobami
fizycznymi w kraju i za granicą, działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej niepełnosprawnych osób
dotkniętych chorobą nowotworową piersi,
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5. udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego osobom
niepełnosprawnym poprzez informację, pomoc prawną i socjalno-bytową,
6. organizowanie sekcji ochotniczek, szkolenie wolontariuszy, prowadzenie telefonu
zaufania i rozmów wspierających,
7. organizowanie konferencji, seminariów, wykładów,
wydawanie
książek,
czasopism, broszur, ulotek związanych z promocją zdrowia, profilaktyką
i diagnostyką wczesnego wykrywania nowotworu piersi,
8. organizowanie spotkań problemowych, towarzyskich, festynów, wycieczek,
imprez sportowych kulturalnych ,
9. organizowanie imprez charytatywnych,
10. zdobywanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia
poprzez pozyskiwanie darczyńców, sponsorów, występowanie o subwencje do
organów administracji publicznej i instytucji międzynarodowych, przeprowadzanie
zbiórek, z których cały dochód przeznaczony jest na cele statutowe
Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym może być każda niepełnosprawna osoba po leczeniu choroby
nowotworowej piersi, która zgłosi chęć udziału w realizacji celów Stowarzyszenia
oraz złoży odpowiednią deklarację, uiści opłatę wpisową i zostanie przyjęta przez
Zarząd Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub
organizacja, która zadeklaruje współpracę oraz pomoc fizyczną i rzeczową .
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd
Stowarzyszenia na podstawie deklaracji zwykłą większością głosów.
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3. korzystania w miarę możliwości z pomocy Stowarzyszenia, jego lokali,
urządzeń technicznych itp,
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4. udziału w zebraniach, wykładach, konferencjach oraz imprezach
organizowanych przez Stowarzyszenie,
5. zgłaszania opinii i wniosków oraz wypowiadania się we wszystkich sprawach
dotyczących działalności Stowarzyszenia,
6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia
o skreśleniu z listy członków lub pozbawieniu członkowstwa
w Stowarzyszeniu.
§ 12
Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
1. aktywnego uczestniczenia we wszystkich pracach organizacyjnych i w realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia,
2. przestrzegania postanowień statutu i regulaminów oraz wykonywania uchwał
władz Stowarzyszenia,
3. opłacenia wpisowego oraz regularnego opłacania składki członkowskiej,
4. popierania idei programowych Stowarzyszenia i troski o Jego wizerunek.
§ 13
1. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo wypowiadać się we wszystkich
sprawach objętych działalnością Stowarzyszenia, jak również uczestniczyć
w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez władze
Stowarzyszenia
i w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
2. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
określonych w § 11 ust.2 i 3.
3. Członkowie wspierający są zobowiązani do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.
§ 14
1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w wyniku:
1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z członkowstwa w Stowarzyszeniu złożonej na
ręce Zarządu, po uprzednim uregulowaniu zaległych składek;
2. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
4. pozbawienia członkowstwa na mocy uchwały Zarządu podjętej z powodu:
a. zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres
przekraczający sześć miesięcy,
b. rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień i uchwał
władz Stowarzyszenia.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
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ROZDZIAŁ IV
Władze i struktura organizacyjna
§ 15
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.
§ 16
1.
Wybieraną do Zarządu i do Komisji Rewizyjnej może być wyłącznie
osoba niepełnosprawna po leczeniu raka piersi, .
2.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do
głosowania
w pierwszym terminie, w drugim terminie, po upływie 15 minut, bez względu na
liczbę obecnych członków.
3. Wymóg podjęcia uchwały zwykłą większością głosów jest spełniony, gdy za
przyjęciem uchwały zostanie oddana liczba głosów większa od liczby głosów
przeciwnych, bez uwzględnienia głosów wstrzymujących się.
4. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw personalnych,
w których głosowanie odbywać się będzie w sposób tajny.
5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 17
1.

Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów z nieograniczonej liczby kandydatów.
Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.

2.

W wyborach na Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą
kandydować tylko członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu Członków.

3.

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 trybie tym można powołać nie więcej niż
1/3 składu organu.

4. Wybrani w ten sposób członkowie organu muszą być zatwierdzeni na najbliższym
Walnym Zebraniu Członków.
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, a także w razie
wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie decyzji zastrzeżonej do
kompetencji Walnego Zebrania Członków.
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3. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, członkowie władz Stowarzyszenia:
Prezes, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej
14 dni przed terminem listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób.
§ 19
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg ustalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd :
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych.
5. W przypadkach określonych w ust.4, ust.2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie
Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty
przedstawienia umotywowanego wniosku Zarządowi.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zastało zwołane.
§ 20
Do kompetencji Walnego Zabrania Członków w szczególności należy:
1. określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2. uchwalanie statutu i jego zmian,
3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. udzielanie absolutorium Zarządowi,
6. wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
7. nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków
Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu
Stowarzyszenia,
10. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do związków, stowarzyszeń
i organizacji międzynarodowych o zbliżonym celu działania oraz wybór
delegatów do władz tych organizacji,
11. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
12. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
13. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczenie
likwidatorów i przeznaczeniu jego majątku,
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ZARZĄD
§ 21
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 4 – 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków
w tym:
 Prezesa
 1-2 Wiceprezesów
 Sekretarza
 Skarbnika
 1–2 Członków Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 4 razy w roku.
5. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością, w przypadku
równej liczby głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu.
8. Prezes Zarządu reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w sprawach
niemajątkowych.
9. Członkowie Zarządu wykonują swoje zadania społecznie, mogą jednak otrzymywać
zwrot poniesionych z tego tytułu wydatków .
§ 22
Do zakresu działania Zarządu należy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
ustalanie budżetu i preliminarza wydatków,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie
uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o podjęcie uchwały
o przystąpieniu do krajowych organizacji o zbliżonym celu działania oraz wybór
delegatów do władz tych organizacji,
sporządzanie rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności
Stowarzyszenia i podawanie ich
do publicznej wiadomości zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków,
prowadzenie dokumentacji członkowskiej i ewidencjonowanie składek
członkowskich i opłaty wpisowej,
wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
Stowarzyszenia osobom i instytucjom za zasługi na rzecz Stowarzyszenia.
Wniosek o przyznanie tytułu może złożyć każdy członek Zarządu
Stowarzyszenia,

10. określanie planu działania Stowarzyszenia na dany rok,
11. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich ( przyjmowanie, skreślanie
z listy członków i pozbawienie członkowstwa członków zwyczajnych
i wspierających),
12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
13. powołanie zespołu ekspertów, jako organu o charakterze doradczym.
KOMISJA REWIZYJNA
§ 23
1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli jego
działalności.
2. Komisja składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków
spośród osób uczestniczących w Walnym Zebraniu.
3. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i od 2 do 4 Członków.
4.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. nie mogą z tytułu pełnienia funkcji pobierać wynagrodzenia, mogą jednak
otrzymywać zwrot poniesionych uzasadnionych wydatków.
§ 24
1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków, a także zwołania
zebrania Zarządu,
4. składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
5. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie
absolutorium Zarządowi.
§ 25
Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym
w posiedzeniach Zarządu.
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ROZDZIAŁ V
§ 26
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. składki członkowskie,
2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3. dotacje,
4. darowizny, zapisy i spadki,
5. wpływy z własnej działalności statutowej,
6. wpływy z ofiarności publicznej,
7. wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Stowarzyszenia.
3. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw
i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis Prezesa lub
Wiceprezesa, albo dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
4. Środki pieniężne niezależnie od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 27
1. Gospodarka majątkiem i funduszami Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie
budżetu bilansującego przychody i wydatki.
2. Zasady ewidencji majątku i funduszy regulują odpowiednie przepisy oraz zakładowy
plan kont. Rok budżetowy jest rokiem kalendarzowym.
3. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
4. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest przeznaczona na działalność pożytku
publicznego.
5.

Niniejszy statut zabrania:

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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",
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
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trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
3.

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 z celu statutowego;

4.

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

§ 28
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków, zgodnie
z zapisem §16 ust. 2.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków
wyłania dwóch likwidatorów, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz
przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 29
Niniejszy statut został uchwalony przez Walne Zebranie Członków w dniu 23.04.2015r.
§ 30
W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
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