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STATUT 

 

 
Stowarzyszenia Klub Śląskich Amazonek 

 

z siedzibą w Katowicach 
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Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 
 

§1 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Klub Śląskich Amazonek” i zwane jest w 
dalszej części niniejszego Statutu „Stowarzyszeniem”. 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach 
    (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu   
    posiada osobowość prawną. 
 

§2 
 

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§3 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice. 
 

§4 
 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o   
    podobnym celu działania. 
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, a także o wystąpieniu z nich 

decyduje Walne Zebranie Członków. 

§5 

 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.  
 Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

§6 

Stowarzyszenie może używać pieczęci, legitymacji i odznak zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami. 

§7 

Czas działalności Stowarzyszenia jest nieoznaczony. 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

 

§8 

1. Stowarzyszenie  ma na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych – kobiet po  
     mastektomii. 

Stowarzyszenie realizuje zadania publiczne na rzecz grupy tych osób – członkiń    
Stowarzyszenia oraz innych osób, będących w podobnej sytuacji zdrowotnej i życiowej 
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- w sferze określonej w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.  
2. Działalność Stowarzyszenia obejmuje zadania nieodpłatne i odpłatne z zakresie: 

1) ochrony  i promocji zdrowia (kod PKD 86.90.E); 
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych (kod PKD 88.10.Z); 
3) promocji i organizacji wolontariatu (PKD 88.10.Z); 
4) pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  

wyrównywania szans tych osób  (kod PKD 88.99.Z). 
3. Realizacja powyższych celów odbywa się poprzez: 

1) poszukiwanie form i metod rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób po leczeniu raka  
    piersi; 
2) roztaczanie opieki nad kobietami oczekującymi na zabieg operacyjny; 
3) udzielanie pomocy kobietom po operacji; 
4) prowadzenie poradnictwa przez specjalistów fizjoterapii, rehabilitacji, lekarzy,  
    psychologów oraz  specjalistów innych dziedzin; 

    5) propagowanie działalności Stowarzyszenia  oraz jego idei; 
    6) nawiązywanie współpracy i wymiany doświadczeń z onkologicznymi  

    stowarzyszeniami o podobnym charakterze w kraju i za granicą; 
7) informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych. 

§9 

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w zakresie: 
1. prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób po leczeniu raka piersi (osób  
    niepełnosprawnych) ułatwiających powrót do pracy zawodowej i życia rodzinnego (kod 
    PKD 88.10.Z); 
2. poradnictwa i działań wieloprofilowych, związanych z pomocą społeczną (kod PKD      
    88.99.Z); 
3. informowania i szerzenia idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet  

oraz skuteczności metod ich leczenia (kod PKD 86.90.E); 
4. organizowania samopomocowej rehabilitacji w formie akcji ochotniczek – wolontariuszek,    

kobiet po zabiegu odjęcia piersi, które po fachowym przeszkoleniu i zdobyciu certyfikatu  
podejmują w szpitalach rozmowy z kobietami przed i po zabiegu operacyjnym (kod PKD    
88.10.Z); 

5. prowadzenia szkoleń ochotniczek-wolontariuszek (kod PKD 88.10.Z). 

§10 

1. Stowarzyszenie  może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie: 
1) ochrony  i promocji zdrowia (kod PKD 86.90.E); 
2) wydawania broszur, publikacji, plakatów i ulotek związanych z ochroną i promocją    
    zdrowia (kod PKD 58.11.Z). 

2. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu  
działalności pożytku publicznego. 

§11 

Prowadzenie przez Stowarzyszenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 
wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym 
określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. 
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Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§12 

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

§13 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 
1. członków zwyczajnych, 
2. członków wspierających, 
3. członków honorowych. 

 
§14 

 
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być osoby po leczeniu raka piersi,  
    zainteresowane niesieniem pomocy w procesie rehabilitacji fizycznej,  psychicznej 
    i społecznej. 
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana     

działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową  
lub rzeczową:    

    1) osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenie  
    woli  Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę; 
2) w takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie, 
    formę i rodzaj wspierania członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia; 
3) członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym  
    wymienionych w §16 (ust.2;3;5;6). 

3. Członkiem honorowym może być osoba, która ma szczególne osiągnięcia w dziedzinie 
ochrony zdrowia. Jest ona zwolniona z płacenia składek członkowskich. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie  
deklaracji. 

5. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – 
w statutowych władzach Stowarzyszenia. 

6. Członkowie wspierający i honorowi mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie 
    zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. 
7. Nadanie godności prezesa honorowego oraz członka honorowego następuje przez Walne  

Zebranie, na wniosek Zarządu. Prezes honorowy wchodzi każdorazowo w skład Zarządu  
Stowarzyszenia z głosem doradczym. 

 
§15 

 
Członkostwo Stowarzyszenia  nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd 
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 
 

§16 
 

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

    Stowarzyszenia; 
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    3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia; 
    4) zaskarżenia do Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu  
        Stowarzyszenia  o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia; 
    5) posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia odznaki Stowarzyszenia, korzystania 
        z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności; 
    6) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza członkom Stowarzyszenia. 
2. Członek zwyczajny ma obowiązek: 
    1) swoją postawą i i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczeni Stowarzyszenia,  
        dbać o jego dobre imię; 
    2) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,; 
    3) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu: 
    4) regularnie  opłacać składki.  
 

§ 17 
 

1.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 z ewentualnymi   

zobowiązaniami przez okres przekraczający 12 miesięcy; 
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek decyzji Zarządu, w przypadku stwierdzenia  
    rażącego naruszenia zasad statutowych; 

    5) wykluczenia z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia  
        sądu; 

6) pozbawienia praw członkostwa honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania; 
7) śmierci członka; 
8) rozwiązania Stowarzyszenia. 

 
§18 

 
1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do 

Walnego Zebrania Członków na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna. 

 
Rozdział IV 

 
Władze Stowarzyszenia 

 
 

§19 
 

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

§20 
 

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy  lata, a ich wybór odbywa 
się  w głosowaniu tajnym lub jawnym – bezwzględną większością głosów. 
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Walne Zebranie Członków 
 
 

§21 
 

1. Najwyższą  Władzą Stowarzyszenia  jest Walne Zebranie Członków. 
2. W Walnym Zebraniu udział biorą:  

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 
2) z głosem doradczym – prezes honorowy, członek honorowy, członkowie wspierający 

        i zaproszeni goście. 
3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie na  14 dni  

przed terminem rozpoczęcia obrad. 
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają:  

1) w pierwszym terminie – bezwzględną większością głosów przy obecności połowy    
członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym lub jawnym; 

2) w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia 
– bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

5. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 
 

§22 
 

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 
2. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd jeden raz na dwanaście miesięcy jako   

sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze. 
3. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad. 
4. Walne Zebranie prowadzi – na wniosek przewodniczącego Zarządu – przewodniczący 

Zebrania,  wybrany zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie  

uzasadnionych przypadkach. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:  

1) z własnej inicjatywy; 
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej; 
3) na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych. 

7. W przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2 i 3 – Nadzwyczajne Walne Zebranie winno   
zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało  
zwołane. 
 

§23 
 

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia; 
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania; 
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi; 
5) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
6) zatwierdzenie  regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
7) uchwalanie zmian statutu; 
8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków     
    Stowarzyszenia; 

10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu; 
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady; 
12) nadawanie godności honorowego prezesa i honorowego członka. 

2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych  
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    w głosowaniu jawnym. 
3. Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej 

oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności  
połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg  
obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 

 
Zarząd 

 
 

§24 
 

1. Zarząd składa się z 6 do 9 członków wybranych przez Walne Zebranie, w tym prezesa,  
wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  
     umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
3. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) organizowanie i realizowanie celów działalności Stowarzyszenia; 
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania; 
3) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia; 
4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
5) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia; 
6) zwoływanie Walnego Zebrania; 
7) ustalanie budżetu i preliminarzy; 
8) wnioskowanie o nadawanie lub pozbawianie godności prezesa honorowego lub członka  

honorowego Stowarzyszenia; 
9) zawieranie umów o współpracy z innymi stowarzyszeniami; 

10) podejmowanie uchwał o wstąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych; 
  11) ustalanie wysokości składek członkowskich. 
4. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez członków Zarządu. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał; 

1) posiedzenie Zarządu zwołuje prezes. 
6. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia. 
7. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi. 

 
Komisja Rewizyjna 

 
 

§25 
 

1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym przez Walne Zebranie do kontroli  
działalności Stowarzyszenia. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego,  
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. 

3. Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej należy: 
1) kontrola działalności Stowarzyszenia; 
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu; 
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania; 
4) dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe  

Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości. 
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej stanowią organ odrębny od organu zarządzającego 

i nie podlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, przy  
czym członkowie organu kontroli i nadzoru: 
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej; 
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2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 

3) mogą otrzymać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych  
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne  
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego  
Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. 

5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż raz w roku; 
1) posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący. 

   
§26 

 
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie. 
 
 

§27 
 

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w §19 pkt 2 i 3 w 
czasie trwania  kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. 
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym 
trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. 
 

§28 
 

Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wykonujący swoje obowiązki 
społecznie, jest obowiązany dokładać przy tym należytej staranności. 
 
 

Rozdział V 
 

Majątek i fundusze 
 
 

§29 
 

Majątek Klubu mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 

§30 
 

1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:  
1) składki członkowskie; 
2) świadczenia członków wspierających; 
3) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących 

w użytkowaniu Klubu; 
4) dotacje;  
5) darowizny, zapisy, dochody z ofiarności publicznej, przy przestrzeganiu przepisów   
    ustawy o zbiórkach publicznych z dnia 15.03.1933r; 
6) wpływy z działalności statutowej. 
 

§31 
 

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
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§32 
 

Środki pieniężne, niezależnie od źródła ich pochodzenia, mogą być przechowywane na  
koncie bankowym Stowarzyszenia. 

§33 
 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 
    z obowiązującymi przepisami. 
2. Cały dochód Stowarzyszenia bez względu na jego źródło, jest przeznaczany na   
    działalność statutową, właściwą dla organizacji pożytku publicznego. 

 
§34 

 
1. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia    
    zobowiązań Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub  
    pracowników oraz osób, z którymi 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. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz członków Stowarzyszenia, 
    członków organów 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. Majątku Stowarzyszenia nie można wykorzystać 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. Niedopuszczalne jest dokonywanie 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. 

 
§35 

 
1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków  

majątkowych Stowarzyszenia  wymagane są podpisy dwóch osób – prezesa 
    i skarbnika lub wiceprezesa i skarbnika. 
2. Dla ważności innych pism i dokumentów, wymagane są dwa podpisy – dwóch członków    

Zarządu. 
 

Rozdział VI 
 

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 
 

 
§36 

 
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną większością, przy obecności 
połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim wymóg obecności  
ponad połowy członków nie obowiązuje. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia - Walne Zebranie określa sposób jego  
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia i wyznacza likwidatora. 

3. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator Stowarzyszenia odpowiada wobec tej  
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    organizacji za szkodę wyrządzoną działaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami  
    statutu Stowarzyszenia, chyba że nie ponosi winy. 
4. Członek Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz likwidator Stowarzyszenia powinien przy  
    wykonywaniu obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru  
    swojej działalności. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy 

Prawa o stowarzyszeniach. 
 

Rozdział VII 
 

Przepisy przejściowe 
 
 

§37 
 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 
postanowienia Sądu Rejestrowego. 
 
 
Katowice, 21 lutego 2011 
 


