Statut uchwalony przez Walne Zebranie Klubu
w dniu 2 grudnia 2010r.
Statut zatwierdzony przez KRS w dniu 5.01.2011r.

STATUT
KLUBU AMAZONKI W BIAŁYMSTOKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Klub Amazonki w Białymstoku zwany w dalszej części niniejszego Statutu Klubem jest
organizacją zrzeszającą osoby z problemem onkologicznym, leczone z powodu raka piersi.
§2
Klub jest organizacją apolityczną, dobrowolną i samorządną działającą na zasadach
STOWARZYSZENIA – na mocy Ustawy: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104
z dnia 7 kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z dnia 24 kwietnia 2003r.
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego STATUTU.
§3
Klub posiada osobowość prawną.
Klub został powołany na czas nieokreślony.
§4
Terenem działalności Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Białystok.
§5
Klub może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§6
Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub
podobnym profilu działania na zasadach pełnej autonomii.
Rozdział II
Cele i środki działania
§7
Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem onkologicznym,
leczonych z powodu raka piersi.
Klub realizuje szkolenia ochotniczek, organizuje warsztaty z zakresu rehabilitacji
psychofizycznej.
§8
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie
warunków
sprzyjających
wzajemnemu
wsparciu,
pomocy
i samopomocy;
2. Reprezentowanie interesów osób dotkniętych rakiem piersi;
3. Udzielanie pomocy finansowej osobom dotkniętym rakiem piersi będącym
w skrajnie trudnej sytuacji materialnej;
4. Promocję i organizację wolontariatu, czuwanie nad właściwym szkoleniem
ochotniczek;
5. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz
możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
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6. Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi lokalnym organom
władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
7. Włączanie się do akcji na rzecz profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia oraz
rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi;
8. Podejmowanie działań dla zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości
stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej;
9. Udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem piersi
o pokrewnych działaniach;
10. Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowym i fundacjami działającymi na rzecz chorych niepełnosprawnych;
11. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
12. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów
statutowych;
13. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
§9
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszek
ochotniczek.
1. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.
2. Klub może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie, jako dodatkową
w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód całkowity z działalności
gospodarczej służy realizacji celów statutowych Klubu.
3. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie
w zakresie następujących zadań publicznych:
a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans
tych osób,
b) promocji i organizacji wolontariatu.
c) działalności charytatywnej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) organizowania i prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom
dotkniętym rakiem piersi,
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw,
i) upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.
4. Klub może prowadzić działalność pożytku publicznego odpłatną na zasadzie
dopłat członków Klubu pokrywających częściowo koszty rehabilitacji fizycznej i
psychicznej , oraz działalności w zakresie kultury fizycznej, turystyki i
aktywnego wypoczynku.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków wspierających.
3. Członków honorowych.
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§ 11
1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do
czynności prawnych, która zadeklarowała realizację celów statutowych, złożyła
pisemną deklarację i została przyjęta w poczet członków Klubu przez Zarząd oraz
opłaca składki.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c) zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach
dotyczących działalności Klubu,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Klubu w podejmowaniu działań zgodnych
z jego celami statutowymi,
e) brać udział w pracach i innych przedsięwzięciach Klubu.
3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz Klubu,
b) aktywnego uczestniczenia w pracy Klubu i realizacji jego celów,
c) regularnego płacenia składek na rzecz Klubu,
d) dbanie o mienie Klubu.
§ 12
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną
działalnością Klubu i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie
przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym
Zebraniu Członków, oraz w pracach Klubu, zgłaszać do władz Klubu opinie, postulaty
i wnioski dotyczące podejmowanych przez Klub działań.
3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych
w podpisanej deklaracji.

1.
2.
3.
4.

§ 13
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna wybitnie zasłużona w realizacji
celów statutowych Klubu.
Nadanie godności członka honorowego następuje przez podjęcie uchwały Walnego
Zebrania Klubu na wniosek Zarządu Klubu.
Członek honorowy nie posiada biernego ani czynnego prawa wyborczego, może brać
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Klubu.
Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 14
1. Przynależność członków do Klubu ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia z Klubu zgłoszonego na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
b) śmierci członka zwyczajnego lub utraty osobowości prawnej członka
wspierającego,
c) skreślenia z listy członków Klubu, dokonanego przez Zarząd w wyniku:
 zaprzestania działalności zgodnej z ideami i celami Klubu,
 działania na szkodę Klubu,
 niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, po
wcześniejszym wezwaniu do uregulowania zaległości,
2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny
i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania.
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3. Osoba skreślona ma prawo wnieść odwołanie do Walnego Zebrania Klubu
w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje
odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. W wyjątkowych sytuacjach członek Klubu może zawiesić członkostwo na określony
czas składając pisemne oświadczenie do Zarządu Klubu.
Rozdział IV
Władze Klubu
§ 15
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Klubu zwane dalej Walnym Zebraniem,
2. Zarząd Klubu zwany dalej Zarządem,
3. Komisja Rewizyjna.
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
1. Wybory do władz Klubu odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym
w zależności od uchwały Walnego Zebrania w tym przedmiocie, w obecności ponad
połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem pkt. 3.
uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
2. W przypadku braku quorum, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, po
upływie 20 minut od terminu pierwszego. W takim przypadku uchwały zapadają
zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania,
z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 23 pkt. 1 i 2.
§ 16
Walne Zebranie Klubu
1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. W Walnym Zebraniu udział biorą:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (§ 11 ust.2),
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający (§ 12 ust.2) oraz członkowie
honorowi (§ 13 ust.3) i zaproszeni goście.
4. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu jeden raz w roku, jako zebranie
sprawozdawcze, a co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, powiadamiając członków
o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed
terminem.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają:
a) w pierwszym terminie – bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym
lub jawnym przy obecności ponad 50% ogólnej liczby członków,
b) w drugim terminie – zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych
członków.
6. Walne Zebranie zwyczajne obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu
obrad.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy z przyczyn ważnych dla działalności Klubu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni
od daty przedstawienia wniosku Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
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10. Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący Walnego wybierany
każdorazowo w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów członków Klubu
obecnych na Walnym.
§ 17
Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1. Określanie głównych kierunków i programów działania Klubu.
2. Uchwalanie statutu i jego zmian.
3. Uchwalanie regulaminu obrad i ordynacji wyborczej.
4. Wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
5. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczeniu jego majątku.
8. Rozpoznawanie odwołań od uchwał Zarządu.
9. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji.
10. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
11. Nadawanie tytułu Honorowego Członka Klubu.
§ 18
Zarząd Klubu.
1. W okresie między Walnymi Zebraniami, Zarząd jest najwyższą władzą Klubu,
a za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 7 członków, w tym prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika
oraz dwóch członków.
3. Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez Prezesa w zależności od potrzeb nie rzadziej
niż 1 raz na kwartał.
4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo
skarbowe.
5. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad
połowy ogólnej liczby członków, przy równej ilości głosów decyduje głos prezesa.
6. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Klubu w trakcie
kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów,
według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych członków nie może
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
7. Zarząd ponosi odpowiedzialność zgodnie z art. 27b Ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. z późniejszymi zmianami.
§ 19
Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Klubu
zgodnie z celami statutowymi.
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
3. Opracowywanie planów działania Klubu oraz czuwanie nad ich realizacją.
4. Ustalanie preliminarzy budżetowych.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności.
6. Zarządzanie majątkiem Klubu, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia
majątku ruchomego.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających.
9. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek
członkowskich.
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10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Klubu.
11. Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.
12. Zwoływanie Walnego Zebrania.
13. Wnioskowanie o wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w działalność
Klubu.
§ 20
Komisja Rewizyjna
Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli lub nadzoru, odrębnym od
organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej
lub nadzoru, przy czym:
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z
nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo
skarbowe.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu
z głosem doradczym.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
3. Do zadań komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności gospodarczo-finansowej Klubu,
b) kontrola zgodności działalności merytorycznej Zarządu z uchwałami
i decyzjami Walnego Zebrania,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jak również zebrania
Zarządu,
d) wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) składania sprawozdań ze swojej działalności po zakończeniu każdego roku
kalendarzowego.
Rozdział V
Majątek i fundusze Klubu
§ 22
Majątek Klubu stanowią ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstawania majątku Klubu są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki i zapisy,
c) dotacje, środki z funduszy publicznych,
d) wpływy z działalności statutowej odpłatnej,
e) wpływy z działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz księgowość zgodnie z ustawą
o rachunkowości.
3. Do składania oświadczenie woli w imieniu Klubu we wszystkich sprawach, w tym
majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawnieni są:
prezes lub vice prezes i jeden członek Zarządu.
4. Członkom Zarządu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
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z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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”,
b) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego 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,
c) wykorzystywania majątku Klubu 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
Klubu,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich
osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu
§ 23
Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie Klubu wymaga większości
głosów przy obecności, ponad połowy członków uprawnionych do głosowania w
pierwszym terminie i zwykłej większości głosów bez względu na ilość obecnych w
drugim terminie.
Statut i jego zmiany wchodzą w życie w dniu uprawomocnienia się stosownego
postanowienia Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną
większością 2/3 głosów w obecności, ponad 50% członków uprawnionych do
głosowania
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie przeznacza majątek
likwidowanego Klubu na cel określony w statucie lub w uchwale Walnego Zebrania
członków.
Do przeprowadzenia likwidacji Walne Zebranie powołuje Komisję likwidacyjną.
Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Klubu.
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