
STATUT 
 

Stowarzyszenie Amazonek im. świętej Siostry Faustyny 
w Obornikach. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne. 
 

§ 1 
Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Amazonek im. Świętej Siostry 
Faustyny” w Obornikach. 
Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. 
 

§ 2 
Terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto i Gmina Oborniki. 
Siedzibą Stowarzyszenia są Oborniki. 
 

§ 3 
Stowarzyszenie opiera swoją działalnośd na pracy społecznej członków. 
Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnid pracowników. 
 

§ 4 
Stowarzyszenie może używad odznak i pieczęci. 
 

§ 5 
Stowarzyszenie może byd członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o tym samym lub podobnym profilu działania. 
O przystąpieniu do lub wystąpieniu z organizacji, o których mowa w ust. 1 decyduje 
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących 
udział w Walnym Zebraniu Członków. 
 
 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania. 

 
§ 6 

1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalnośd na rzecz osób 
niepełnosprawnych tj. kobiet po zabiegu mastektomii. 

2. Głównym celem i zadaniem Stowarzyszenia jest: 
a). szeroko pojęta rehabilitacja fizyczna, psychiczna, i społeczna kobiet po 
zabiegu mastektomii, 
b). informowanie społeczeostwa o problematyce chorób nowotworowych. 



§ 7 
Stowarzyszenie realizuje wszystkie swoje cele  nieodpłatnie poprzez: 

1. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii, 
ułatwiającej powrót do pracy zawodowej, życia rodzinnego i małżeoskiego, 

2. Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei, 
3. Zaznajamianie społeczeostwa z problematyką kobiecych chorób 

nowotworowych, 
4. Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych 

u kobiet oraz skuteczności metod leczenia, 
5. Organizowanie leczenia sanatoryjnego przywracającego sprawnośd  

i podnoszącego kondycję fizyczną i psychiczną po zabiegu, 
6. Pomoc w zaopatrzeniu w protezy piersi i peruki, 
7. Wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych, organizowanie 

samopomocowej rehabilitacji w formie akcji „ochotniczek”. Ochotniczki  
są kobietami po zabiegach amputacji piersi, które po fachowym przeszkoleniu 
podejmują w szpitalach rozmowy o charakterze psychoterapeutycznym  
z kobietami przed zabiegiem operacyjnym mastektomii lub po jego wykonaniu. 

8. Dyżury „onkologicznego telefonu zaufania”. 
 
 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

 
§ 8 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą byd osoby fizyczne i prawne. 
2. Osoba prawna może byd jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia. 

 
§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. członków zwyczajnych, 
2. członków wspierających, 
3. członków honorowych. 

 
§ 10 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą byd kobiety po mastektomii, 
zainteresowane niesieniem pomocy w procesie rehabilitacji fizycznej 
i psychicznej kobitom przed i po zabiegach operacyjnych. 

2. Członkiem wspierającym może byd osoba fizyczna lub prawna zainteresowana 
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc.  
Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela. 

3. Członkiem honorowym może byd osoba, która wniosła szczególne zasługi  



w działalności Stowarzyszenia. 
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na 

podstawie deklaracji kandydata. Zarząd podejmuje Uchwałę nie później niż w 
ciągu jednego miesiąca od złożenia deklaracji. 

5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie 
Członków, na wniosek Zarządu. 

 
§ 11 

Członek zwyczajny ma prawo do: 
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 
2. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez 

władze stowarzyszenia, 
3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 
4. korzystania z urządzeo, świadczeo i pomocy Stowarzyszenia, 
5. zaskarżania do Walnego Zebrania  Członków, uchwały Zarządu o skreśleniu  

z listy członków. 
 

§ 12 
Członek zwyczajny jest zobowiązany do: 

1. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 
3. Opłacania składek, /w wyjątkowych sytuacjach Zarząd może zwolnid  

od płacenia składek/. 
 

§ 13 
Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego 
posiada prawa określone w § 11 ust. 2 – 5 . 
Członek wspierający i honorowy ma prawo brad udział – z głosem doradczym –  
w pracach władz Stowarzyszenia. 
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się  
z deklarowanych świadczeo oraz przestrzegania statutu i uchwał władz 
Stowarzyszenia. 
Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek. 
 

§ 14 
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej  
na piśmie Zarządowi. 

2. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego. 
3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania 
4. Z opłatą składek lub innych zobowiązao wobec Stowarzyszenia przez okres 

przekraczający sześd miesięcy. 



5. Wykluczenie ze Stowarzyszenia na skutek decyzji Zarządu, w przypadku 
stwierdzenia rażących naruszeo Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

6. Prawomocnego wyroku Sądu orzekającego środek karny w postaci 
pozbawienia praw publicznych. 

7. W przypadku określonym w ust. 3 i 4 Zarząd zobowiązany jest zawiadomid 
członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny – wskazując na prawo 
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni  
od daty doręczenia uchwały. 

8. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio 
zasady określone w ust.6 . 

 
 
 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna. 

 
§ 15 

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

 
§ 16 

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór 
władz następuje spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z wyjątkiem 
pierwszych władz Stowarzyszenia, które mogą byd wybrane spośród 
założycieli. 

2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane 
są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalid 
głosowanie tajne. 

 
§ 17 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia 
w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniony spośród niewybranych 
kandydatów wg. ilości uzyskanych głosów. 
Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyd 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyborów – w takim przypadku przeprowadza się wybory 
na zasadach ogólnych. 
 



Walne Zebranie Członków. 
 

§ 18 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
W Walnym Zebraniu biorą udział: 
– z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
– z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście. 
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 
dni przed terminem, listami lub w inny sposób, wskazując proponowany porządek 
obrad . 
Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności: 
– w pierwszym terminie – liczby członków określonych w § 16 ust. 3, 
jeżeli na Walne Zebranie nie stawi się wymagana ilośd członków 
– w drugim terminie wyznaczonym przez obecnych nie później niż w 14 dni od 

pierwszego, bez względu na ilośd przybyłych członków. 
 

§ 19 
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku 
obrad. 
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

● z własnej inicjatywy, 
● na żądanie komisji Rewizyjnej, 
● na umotywowane żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych. 

Walne Zebranie Członków winno byd zwołane nie później niż wciągu 4 tygodni od 
daty przedstawienia wniosku Zarządowi. 
Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 

§ 20 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności: 

1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia. 
2. Uchwalanie zmian Statutu. 
3. Uchwalanie regulaminów pracy władz Stowarzyszenia. 
4. Uchwalanie budżetu. 
5. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
6. Nadawanie godności członka honorowego. 
7. Rozpatrywanie odwołao w sprawach członkostwa od uchwał Zarządu. 
8. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji. 
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego 

majątku. 
10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

 
 



§ 21 
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, reprezentuje je na 
zewnątrz i ponosi odpowiedzialnośd przed Walnym Zebraniem Członków. 
Zarząd składa się z 4 do 6 członków, w tym z: 

● Prezesa, 
● V-ce Prezesa, 
● Sekretarza, 
● Skarbnika. 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery 
razy w roku. 
 

§ 22 
Do zakresu działania Zarządu należy: 

1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków. 
2. Realizacja budżetu. 
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia. 
4. Zwoływanie Walnego Zebrania. 
5. Organizowanie i prowadzenie działalności Stowarzyszenia. 
6. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej. 
7. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego 

Stowarzyszenia. 
8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich. 

 
Komisja Rewizyjna. 

 
§ 23 

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do kontroli jego 
działalności. 
Komisja składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego. 
 

§ 24 
Do zakresu działania Komisji należą: 

1. Kontrola działalności Stowarzyszenia. 
2. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków, a także prawo zwołania 

posiedzenia Zarządu. 
3. Składanie sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków. 

 
§ 25 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brad udział z głosem doradczym 
w posiedzeniu Zarządu. 
 
 



Rozdział V 
Majątek i fundusze. 

 
§ 27 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i inne prawa 
majątkowe. 
 

§ 28 
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

–  dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własnośd lub będących    
– w użytkowaniu Stowarzyszenia, 
– dotacje, 
– darowizny, zapisy i spadki, 
– składki członkowskie. 
Środki pieniężne bez względu na źródła ich pochodzenia mogą byd przechowywane 
wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. 
Stowarzyszenia prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 
 

2. Wysokośd miesięcznej składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy ustala 
Walne Zebranie Członków zwyczajną większością głosów. 

Jeżeli Walne Zebranie Członków nie uchwali wysokości miesięcznej składki 
członkowskiej na dany rok kalendarzowy to obowiązuje dotychczasowa wysokośd 
składki. Członkowie Stowarzyszenia wpłacają składki do 10 dnia każdego miesiąca 
z góry. 
 

3. Zabrania się:  
 

a).  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązao majątkiem Stowarzyszenia w 
stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w 
związku małżeoskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieostwa lub po-
winowactwa w linii prostej, pokrewieostwa lub powinowactwa w linii bocznej do 
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwa-
nych dalej „osobami bliskimi”, 
b).   przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków orga-
nów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do 
osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na pre-
ferencyjnych warunkach, 
c).  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 z celu statutowego, 



d).zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Sto-
warzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na za-
sadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynko-
we.” 

 
 

§ 29 
Dla ważności oświadczeo woli Stowarzyszenia wymagane jest działanie dwóch 
członków Zarządu w tym Prezesa lub V-ce Prezesa. 
 
 

Rozdział VI 
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia. 

 
§ 30 

1. Zmiana statutu oraz podęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez 
Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów podjętych 
2. w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa 
sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 
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