STATUT
Stowarzyszenia Amazonki
w Hrubieszowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Amazonki w Hrubieszowie, w dalszej części
Statutu zwane Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony, działa na podstawie ustawy z dnia 7
kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach t. j. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536), jest Stowarzyszeniem
zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.”
§3
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest powiat hrubieszowski.
2. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Hrubieszowie.
§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§5
Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych.
§6
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej
służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
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Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
§7
Celem Stowarzyszenia jest:
1) niesienie pomocy psychicznej osobom zarówno przed, jak i po operacjach
onkologicznych,
2) informowanie na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu,
3) podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po operacji,
4) wymiana doświadczeń między kobietami,
5) informowanie opinii publicznej o problemach walki o jakość życia kobiet po
mastektomii oraz tworzenie klimatu społecznego sprzyjającego podejmowaniu
działań na ich rzecz,
6) ułatwianie kobietom dostępu do prawidłowego protezowania i zaopatrzenia w
specjalistyczne gorsety, bieliznę, peruki,
7) promocja zdrowia,
8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet,
9) wyłanianie spośród członkiń Stowarzyszenia ochotniczek,
10) edukacja zdrowotna, systematyczne i konsekwentne przełamywanie barier lęku
przed rakiem poprzez edukowanie społeczeństwa,
11) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
12) promocja i organizacja wolontariatu.
§8
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) odwiedzanie pacjentek przed jak i po mastektomii na oddziałach szpitalnych przez
członkinie (ochotniczki),
2) udzielanie wsparcia i pomocy materialnej rodzinom osób po mastektomii, jeśli
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej,
3) organizowanie rehabilitacji psychofizycznej i ćwiczeń ogólnokondycyjnych dla osób
po mastektomii,
4) utworzenie i prowadzenie klubowego ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego
dla osób po leczeniu onkologicznym,
5) organizowanie szkoleń, wykładów i spotkań z profesjonalistami na temat
zapobiegania i zwalczania chorób nowotworowych oraz szeroko pojętej promocji
zdrowia dla społeczności lokalnej,
6) pozyskiwanie i rozprowadzanie materiałów edukacyjnych na temat chorób
onkologicznych, a w szczególności wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i
rehabilitacji;
7) organizowanie działań rehabilitacyjno-integracyjnych w sferze kulturalnoartystyczno-sportowej dla osób po leczeniu onkologicznym, ewentualnie
uczestniczenie w takich imprezach organizowanych przez profesjonalistów,
8) współpracę z innymi stowarzyszeniami i instytucjami działającymi na rzecz chorych
i niepełnosprawnych,
9) spotkania towarzyskie o charakterze integracyjnym ukierunkowane na wymianę
doświadczeń między kobietami.
10)pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.
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Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9
Członkowie dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych
§ 10
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna po leczeniu raka
piersi, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia, złoży pisemną deklarację
i zostanie przyjęta przez Zarząd.
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy.
§ 12
1. 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 i świadczeń Stowarzyszenia oraz z będących w jego
posiadaniu urządzeń, wydawnictw i sprzętu rehabilitacyjnego.
2. Prawo określone w ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje członkom, których zaległości w opłacaniu
składek członkowskich nie przekraczają okresu 8 miesięcy.
§ 13
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) regularne opłacanie składek,
4) zawiadamianie o zmianie danych zawartych w deklaracji.
§ 14
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na jego rzecz pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i zostanie
przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji. Osoba prawna
działa przez swojego przedstawiciela.
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§ 15
Członek wspierający ma prawo:
1) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
2) korzystać z pomocy Stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.
§ 16
Do obowiązków członka wspierającego należy:
1) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
2) czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3) świadczenie zadeklarowanej pomocy.
§ 17
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie
zasłużona dla realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
czynnego i biernego prawa wyborczego a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania
składek członkowskich.
§ 18
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie
Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań
wynikających z członkostwa w Stowarzyszeniu,
2) skreślenia z listy
członków na mocy uchwały Zarządu z powodu
notorycznego, nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia
oraz nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez
okres co najmniej 8 miesięcy,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Zarządu, w
przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień, uchwał i regulaminów,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. W przypadku pozbawienia członkostwa przez skreślenie lub wykluczenie przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia członkowi
zawiadomienia o uchwale Zarządu podjętej w tej sprawie. Decyzja podjęta przez Walne
Zebranie jest ostateczna.
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Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 19
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej.
2. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków w tym przedmiocie.
3. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, władzom przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób
dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku jako
sprawozdawcze i co najmniej co 3 lata jako sprawozdawczo - wyborcze,
zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym
porządku obrad co najmniej 14 dni przed jego terminem.
3. Nadzwyczajne Zebranie na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 członków
Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie 3 tygodni od złożenia żądania.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej
Stowarzyszenia,
2) podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań rocznych Zarządu
i Komisji Rewizyjnej,
3) podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich,
5) nadawanie godności Członka Honorowego,
6) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia,
7) rozpatrywanie odwołań od wszelkich uchwał Zarządu,
8) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
9) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
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§ 22
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i dwóch członków spośród których wybiera
się sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu
2) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez
Walne Zebranie Członków,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4) sporządzanie sprawozdań z działalności,
5) zwoływanie i organizowanie Walnych Zebrań Członków,
6) uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,
7) przyjmowanie członków,
8) zawieranie umów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów.
§ 24
Oświadczenie woli za Stowarzyszenie składa przynajmniej dwóch członków Zarządu lub
jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd upoważniona.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, spośród których wybiera się
przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia
ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję społecznie.
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie
wyjaśnień,
3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
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Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§ 26
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
zapisów, dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, ofiarności
publicznej, środków pozyskiwanych z akcji charytatywnych, wpływów z działalności
gospodarczej i odpłatnej działalności statutowej według zasad określonych w
odrębnych przepisach.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na
koncie Stowarzyszenia. Dochody Stowarzyszenia służą realizacji jego celów
statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
§ 27
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej zwanych dalej
„organami” lub pracowników oraz osób z którymi członkowie, członkowie organów
oraz pracownicy Stowarzyszenia 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 majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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
Stowarzyszenia;
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie,
członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.
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Rozdział VI
Przepisy końcowe.
§ 28
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje
Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej
połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. W wypadku niepodjęcia uchwały w pierwszym terminie, w drugim terminie uchwała
jest ważna bez względu na liczbę obecnych członków.
§ 29
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zadecyduje o
przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi
likwidację Stowarzyszenia.
§ 30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo o Stowarzyszeniach.
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