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ROZDZIAŁ I

Nazwa, siedziba, teren działania

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie Wodzisławskie Stowarzyszenie  Amazonek, zwane dalej   ,,Amazonki”
posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia  1989 roku Prawo 
o stowarzyszeniach (tj. z 2001 r. Dz. U.  Nr  79, poz.855  z późniejszymi  zmianami), ustawy 
z  dnia  24  kwietnia  2003  roku  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  
(  Dz.  U.  Nr  96  poz.873) oraz  niniejszego  statutu.  Jest  dobrowolnym,  samorządowym  
i niezależnym stowarzyszeniem działającym na    rzecz kobiet po leczeniu raka piersi.

2.  Stowarzyszenie  ma  prawo  używania  skróconej  nazwy  „Amazonki”,  która  jest  prawnie      
      zastrzeżona.

§ 2

Terenem działania ,,Amazonek” jest obszar Europy, a jej siedzibą miasto Wodzisław Śląski.

§ 3

1.  „Amazonki” opierają  swoją działalność na pracy społecznej członków oraz pracy   
  społecznej wolontariatu   -   ochotniczek.

2.   Do prowadzenia swoich spraw ,,Amazonki” mogą zatrudnić pracowników.

§ 4

   Stowarzyszenie ,,Amazonek” może używać legitymacji członkowskich.

§ 5

  Stowarzyszenie ,,Amazonek” może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych 
  w  przepisach    szczegółowych.

§ 6

   Stowarzyszenie  ,,Amazonek”  może  być  członkiem  krajowych  i  międzynarodowych   
   organizacji  o tym samym lub   podobnym profilu działania.



ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby działania

§ 7
 Celem  ,,Amazonek”  jest  działalność  na  rzecz  osób  dotkniętych  problemami  chorób
nowotworowych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  nowotworów  piersi,  prowadzenie  działań
profilaktycznych  ukierunkowanych  na  poprawę  ich  warunków  życia  oraz  zwiększenie
uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju.
Wszystkie  cele  statutowe  działalności  stowarzyszenia  „Amazonek”  są  realizowane  na  rzecz
grupy kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi i ich rodzin, a zatem stanowią w pełni
działalność pożytku publicznego.
     Celami statutowymi są  również:
1)    ochrona i promocja zdrowia,
2)   poszukiwanie form i metod rehabilitacji fizycznej i psychicznej dla kobiet po zabiegu,
3)    działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
4)    przeciwdziałanie izolacji wynikającej z istniejących niekorzystnych układów  rodzinnych 
       i  środowiskowych oraz przeciwdziałanie uzależnieniom występującym z  tytułu tejże  
       izolacji,
5)    promocja i organizacja wolontariatu,
6)    promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy,
7)  informowanie  społeczeństwa  o  problematyce  chorób  nowotworowych  –  edukacja   
        pro zdrowotna,
8)    udzielanie pomocy społecznej,
9)    tworzenie warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi, 
10)  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 8

 ,,Amazonki” realizują swoje cele poprzez : 
1) organizowanie  samopomocy  członkowskiej  mającej  przeciwdziałać  uczuciu  rezygnacji,

bezwartościowości,  osamotnienia  i  bezradności  –  szczególnie  wśród  osób  najciężej
poszkodowanych, 

2) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu spraw życia codziennego poprzez informację, pomoc
prawną i socjalno – bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej,
gospodarczej  i   kulturalnej,

3) organizowanie i udział w akcjach związanych z opieką zdrowotną, profilaktyką zdrowotną
 i diagnostyką, organizowanie kursów szkoleniowych, konferencji, sympozjów, seminariów
 i posiedzeń naukowych,

4)  organizowanie i prowadzenie działalności oświatowej za pośrednictwem  szkoleń, spotkań  
       z  profesjonalistami  o  tematyce  związanej  z  chorobami  nowotworowymi,
5)  udział  w  opiniowaniu  nowych  możliwości  rozpoznawania  i  leczenia  schorzeń  
       nowotworowych piersi  wynikających z rozwoju medycyny,
6) współdziałanie  w  zakresie  ustawodawstwa  dotyczącego  ochrony  zdrowia  publicznego,

współdziałania  z  odnośnymi  władzami,  stowarzyszeniami  i  organizacjami  naukowymi,
społecznymi i zawodowymi,

4) podejmowanie  innych  prac  i  działań,  zmierzających  do  podnoszenia  wiedzy medycznej  
i  współdziałania  z  odnośnymi  władzami,  stowarzyszeniami  i  organizacjami  naukowymi,
społecznymi i zawodowymi,

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi  o tym samym lub podobnym
profilu działania,

6) organizowanie  działalności wydawniczej i informacyjnej, w tym opracowanie 
      i publikowanie    materiałów poświęconych problematyce zgodnej z celami statutowymi,
10) prowadzenie rehabilitacji psychicznej i fizycznej dla kobiet po amputacji piersi
      w celu podnoszenia    kondycji psychicznej i fizycznej członkiń,
11) prowadzenie poradnictwa onkologicznego przez wolontariuszki   poprzez telefon zaufania,



12) kierowanie na szkolenie sekcji ochotniczek jako grup wsparcia i samopomocy,
13) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych,
14) organizowanie spotkań problemowych, towarzyskich, integracyjnych, okolicznościowych,  
       imprez   kulturalnych w postaci koncertów, spotkań  rekreacyjno-rozrywkowych  i innych  
       form promocji  kultury  oraz imprez   turystycznych,
15) stowarzyszenie  „Amazonek” nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na   
      działalność statutową realizowaną na rzecz grupy kobiet dotkniętych chorobą nowotworową 
      piersi i ich rodzin. 

  § 8 a

Stowarzyszenie  „Amazonek” realizuje  swoje cele  poprzez nieodpłatną  i  odpłatną  działalność
pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku
publicznego i o wolontariacie.

 1.  Działalność odpłatną pożytku publicznego stanowi: 

1) organizowanie  spotkań  problemowych,  towarzyskich,  okolicznościowych,  imprez
kulturalnych w      postaci koncertów, spotkań rekreacyjno-rozrywkowych i innych form
promocji kultury oraz imprez  turystycznych ( 94.99.Z ),

2)   doradztwo  edukacyjno–zawodowe.  Działalność  w  zakresie  pomocy  psychologicznej
      ( 85.60.Z),
3)   działalność  fizjoterapeutyczna  –  indywidualna,  zbiorowa,  masaż  leczniczy,  terapia  
      ruchowa ( 86.90.A),
4)  działalność  z  zakresu  zdrowia  psychicznego  świadczona  przez  psychologów  
     i  psychoterapeutów ( 86.90.E ),
5)  pomoc  społeczna  –  świadczona  osobom i  rodzinom w ich  domach lub poza  nimi  

( 88.99.Z),
6) działalność związana z ochroną i promocją zdrowia (86.90.E ),
7)  organizowanie  wyjazdów  na  turnusy  rehabilitacyjne  do  ośrodków  sanatoryjno-

wczasowych ( 94.99.Z),
8)  działalność związana ze sportem  w szczególności  upowszechnianie kultury fizycznej
     i  sportu, a   także   działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form (  93.19. Z ),
9)    wydawanie broszur, publikacji i ulotek zgodnych z celami statutowymi ( 58.11.Z ).

 2.   Działalność nieodpłatną pożytku publicznego stanowi:

      1) organizowanie spotkań problemowych, towarzyskich, okolicznościowych, imprez          
              kulturalnych w      postaci koncertów, spotkań rekreacyjno-rozrywkowych i innych form

              promocji kultury oraz imprez  turystycznych ( 94.99.Z ),
2)   doradztwo  edukacyjno-  zawodowe.  Działalność  w zakresie  pomocy psychologicznej
       ( 85.60.Z ),
3) działalność  fizjoterapeutyczna  –  indywidualna,  zbiorowa,  masaż  leczniczy,   terapia

ruchowa (   86.90.A ),
4) działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów

            i psychoterapeutów ( 86.90.E) , 
5) prowadzenie poradnictwa onkologicznego przez wolontariuszki  poprzez telefon zaufania

( 94.99.Z),
6) promocja i organizacja wolontariatu  ( 94.99.Z),
7) pomoc  społeczna  –  świadczona  osobom  i  rodzinom  w  ich  domach  lub  poza  nimi

(88.99.Z),
8) działalność związana z ochroną i promocją zdrowia ( 86.90. E),
9) działalność  związana  ze  sportem   w  szczególności  upowszechnianie  kultury

fizycznej
 i sportu, a także   działanie na rzecz ich rozwoju i ekspansji nowych form (  93.19. Z ),

10) wydawanie broszur, publikacji i ulotek zgodnych z celami statutowymi ( 58.11.Z ).



3.   Dochód z działalności odpłatnej  w całości przeznaczony jest na realizację celów statutowych

      stowarzyszenia „Amazonek”.
         

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

1 .Członkami stowarzyszenia ,, Amazonek” mogą być osoby fizyczne i prawne z terenu 
    RP   i  spoza jej  granic   ze schorzeniami nowotworowymi piersi.

2. Członkowie ,,Amazonek” dzielą się na:
1) członków zwyczajnych, 
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym ,,Amazonek” może zostać obywatel polski lub obywatel spoza jej
granic,  posiadający  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  nie  pozbawiony  praw
publicznych,  akceptujący  statutowe  cele  stowarzyszenia  ,,Amazonek”,  zagrożony
schorzeniem nowotworowym piersi, który podpisał deklarację członkowską stowarzyszenia
i został przyjęty przez Zarząd.

§ 11
Członek zwyczajny ma prawo do : 

1)   czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia ,,Amazonek”,
2)   zgłaszania propozycji tematów spotkań, imprez, opinii, wniosków i postulatów pod 

        adres  władz ,,Amazonek”,
3)    posiadanie legitymacji stowarzyszenia ,,Amazonek” i noszenia odznaki organizacyjnej,
4)    korzystania z wszelkiej pomocy stowarzyszenia „Amazonek”.

§ 12
Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

1) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych stowarzyszenia ,,Amazonek”,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia ,,Amazonek”,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

§13
1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

1) dobrowolnej  rezygnacji  z  przynależności  do  ,,Amazonek”,  zgłoszonej  na  piśmie
Zarządowi po uprzednim uregulowaniu  zobowiązań,

2) skreślenia  z  listy  członków  stowarzyszenia  w  przypadku  nie  opłacania  składek
członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy,

3) wykluczenia ze stowarzyszenia ,,Amazonek” w przypadku: 
a) stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych,
b) działalności na jego szkodę,
c) prawomocnego  orzeczenia  sądu  powszechnego,  orzekającego  karę  dodatkową  

w postaci pozbawienia praw publicznych lub prawa do wykonywania zawodu,
4) śmierci członka. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa w stowarzyszeniu przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków  w terminie 60 dni od daty doręczenia stosownej
uchwały.  Odwołanie  jest  rozpatrywane  na  najbliższym  Walnym  Zebraniu  Członków.
Uchwała Walnego Zebrania jest  ostateczna. 

3. W przypadku określonym w ust.  1 punkt 1 –2 członek skreślony z listy członków może
ubiegać  się  ponownie  o  przyjęcie  do  stowarzyszenia  ,,Amazonek”  podpisując  deklarację
ponownego przyjęcia w poczet członków.



§14

1.   Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe
cele stowarzyszenia ,,Amazonek”.

2.   Członek wspierający ma prawo:
1) brać udział – z głosem doradczym – w działalności stowarzyszenia ,,Amazonek”,
2) do biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia ,,Amazonek”,
3) do  posiadania  legitymacji  stowarzyszenia  ,,Amazonek”  i  noszenia  odznaki

organizacyjnej.
3.   Członek wspierający jest zobowiązany do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz ,,Amazonek”,
2) okazywania zdeklarowanej pomocy organizacyjnej, finansowej lub innej.

4.   Godność członka wspierającego wygasa :
1)  przez  dobrowolne  zrzeczenie  się,  zgłoszone  na  piśmie  Zarządowi  stowarzyszenia  
      ,,Amazonek”,
2) likwidację osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,
3) przez  pozbawienie  tej  godności  uchwałą  Walnego  Zebrania,  na  wniosek  Zarządu

stowarzyszenia „Amazonek”,
4) w przypadku śmierci członka.

§ 15

1.   Członkiem  honorowym  może  zostać  osoba  fizyczna,  bez  względu  na  narodowość
 i  przynależność państwową (  obywatelstwo),  której  godność  tą nada Walne  Zebranie,  
 w uznaniu zasług dla ,,Amazonek”.

2.   Członek  honorowy  ma  prawo  brać  udział  –  z  głosem  doradczym  –  w  statutowych
posiedzeniach władz stowarzyszenia ,,Amazonek”.

3.   Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.
4.   Członkostwo honorowe wygasa:

1) przez  dobrowolne  zrzeczenie  się,  zgłoszone  na  piśmie  Zarządowi  stowarzyszenia
,,Amazonek”,

2) przez  pozbawienie  tej  godności  Uchwałą  Walnego  Zebrania  na  wniosek  Zarządu
stowarzyszenia,

3) w przypadku śmierci członka.   
ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia ,,Amazonek”

§ 16
1.    Władzami stowarzyszenia ,,Amazonek” są:   

    1) Walne Zebranie Członków,
2  2) Zarząd,

 3) Komisja Rewizyjna.

2.   Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia ,,Amazonek” trwa trzy lata, a ich wybór odbywa

      się w   głosowaniu jawnym  lub tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
                        
3.   Członkowie wybrani do władz stowarzyszenia ,,Amazonek” pełnią swoje funkcje nie dłużej 
       niż przez  dwie kadencje, chyba że Walne Zebranie postanowi inaczej.
       Członkowie wybrani  do władz stowarzyszenia  „Amazonek” pełnią swoje funkcje na  
       zasadzie pracy społecznej.

§  17



1.  Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia ,,Amazonek”.
2.  W Walnym Zebraniu Członków stowarzyszenia ,,Amazonek” udział biorą:

   1)  z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
   2)  z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3.  O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia  Zarząd co 
      najmniej 14 dni  przed terminem.
4.  Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  stowarzyszenia  ,,Amazonek”  zapadają  zwykłą  
      większością głosów  przy  obecności:
        1 )  w pierwszym terminie -  co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,
        2 ) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 min. później od pierwszego 
               terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania o ile taka    
               informacja została podana  w zawiadomieniu.
5.  Uchwały  Walnego  Zebrania  Członków  stowarzyszenia  ,,Amazonek”  są  protokołowane,  
      a protokół podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

§ 18

1. Walne  Zebranie  Członków  stowarzyszenia  ,,Amazonek”  może  być  zwyczajne  lub
nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze  Walne  Zebranie  Członków  stowarzyszenia  zwołuje  się  raz  w  roku  
–  w  terminie  do  6  miesięcy  po  zakończeniu  rocznej  działalności,  a  sprawozdawczo
 – wyborcze w terminie do 6 miesięcy po zakończeniu kadencji.

3. Walne  Zebranie  Członków  stowarzyszenia  obraduje  według  uchwalonego  przez  siebie
regulaminu obrad.

4. Obradami  Walnego Zebrania  Członków stowarzyszenia  ,,Amazonek” kieruje  Prezydium  
w składzie 2 – 3 osób, w tym : przewodniczący, zastępca, sekretarz.

5. Członek  ustępujących  władz  nie  może  wejść  w  skład  Prezydium  Walnego  Zebrania
członków i powołanych na nim komisji.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia ,,Amazonek” może odbywać się
 w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia ,,Amazonek” zwołuje Zarząd: 
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/3 członków zwyczajnych, zgłoszone na piśmie

w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku, z umieszczeniem żądania w porządku
zebrania.

8. W przypadkach określonych w ust. 7 punkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
stowarzyszenia  winno  być  zwołane  nie  później  niż  w  ciągu  60  dni  od  daty  złożenia
odpowiedniego wniosku Zarządowi.

9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia ,,Amazonek” obraduje wyłącznie
nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19

    Do kompetencji Walnego Zebrania stowarzyszenia ,,Amazonek” należy:
1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu stowarzyszenia ,,Amazonek” i jego zmian,
3) uchwalenie regulaminów wewnętrznych, 
4) uchwalenie budżetu,
5) wybór i odwoływanie przewodniczącego i członków władz stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań stowarzyszenia,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich, ulg i zwolnień od tych składek,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków stowarzyszenia lub jego

władze,
9) podejmowanie uchwał o przystąpieniu bądź wystąpieniu z krajowych i międzynarodowych

organizacji,



10) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
13) udzielanie  bądź  odmowa  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  na  wniosek  Komisji

Rewizyjnej.
§ 20

1.  Zarząd kieruje całokształtem działalności stowarzyszenia ,,Amazonek”, zgodnie z uchwałami 
      Walnego   Zebrania  Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed
      Walnym  Zebraniem  Członków  stowarzyszenia   ,,Amazonek”.
 2. Zarząd stowarzyszenia składa się z 5 osób, w tym Przewodniczącej Zarządu i 4 osób, którzy  
     wybierają ze swojego grona: Zastępcę Przewodniczącej, Sekretarza, Skarbnika i Członka  
     Zarządu.
3. Zarząd stowarzyszenia ,,Amazonek” podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy  
     obecności co   najmniej połowy członków. W przypadku równego podziału głosów decyduje 
     głos przewodniczącego stowarzyszenia ,,Amazonek”.
4. Posiedzenie Zarządu stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby jednak nie rzadziej niż     
     jeden raz na kwartał. W obradach mogą brać udział osoby zaproszone z głosem doradczym.
5.  W  okresie  trwania  kadencji  Zarządowi  stowarzyszenia  ,,Amazonek”  przysługuje  prawo  
      kooptacji nowych  członków w miejsce ustępujących lub nie mogących pełnić swej funkcji, 
      w liczbie koniecznej dla  utrzymania  5-osobowego Zarządu. Liczba dokooptowanych  
      członków nie może przekraczać 1/3 liczby  członków pochodzących z wyboru.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
       umyślne   ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21
Do kompetencji Zarządu ,,Amazonek” należy:

1) realizacja celów działalności oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) zwoływanie zebrań i konferencji naukowych oraz ustalenie ich tematyki,
4) opracowanie regulaminów wewnętrznych oraz regulaminu działań Zarządu,
5) ustalanie budżetu i preliminarzy,
6) sprawowanie nadzoru nad majątkiem,
7) przyjmowanie zapisów i darowizn,
8) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków ,,Amazonek”,
10) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 
11) zgłaszanie kandydatów do nowego Zarządu,
12) przedstawienie wniosków do rozpatrywania przez Walne Zebranie Członków,
13) podejmowanie uchwał i czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
14) przyjmowanie w poczet członków i skreślanie z listy członków stowarzyszenia.

§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest  władzą stowarzyszenia ,,Amazonek” powołaną do sprawowania

kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z  3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków,

którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza.
3. Komisja  Rewizyjna  podejmuje uchwały zwykłą  większością  głosów przy obecności  co

najmniej  połowy  członków.  W  przypadku  równego  podziału  głosów  decyduje  głos
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

    4.   W razie wakatu w Komisji Rewizyjnej – na miejsce wykonujące wchodzi osoba, która
         w  wyborach  uzyskała największą liczbę głosów poza osobami wybranymi. 
    5.  Członkowie Komisji Rewizyjnej:
       1)       nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi

         w stosunku pokrewieństwa ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym     
         pożyciu, w stosunku powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 2)      nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 



     z  oskarżenia  publicznego lub skazani za przestępstwo skarbowe,
       3)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych 
                  kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne 
                 wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa GUS za rok 
                  poprzedni.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
      1)  kontrolowanie  i  ocena  gospodarki  finansowej  oraz  całokształtu  działalności  
             stowarzyszenia   ,,Amazonek”,
      2)  występowanie  do  Zarządu  stowarzyszenia   z  wnioskami  wynikającymi  
             z przeprowadzonych  kontroli i lustracji oraz żądanie wyjaśnień w tych sprawach,
      3)  żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązania  
             się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków – najpóźniej w ciągu 60 dni od daty  
             zgłoszenia,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
lub trybie ustalonym statutem,

5) składanie  na  Walnym  Zebraniu  Członków  sprawozdań  ze  swej  działalności  
i  występowania  z  wnioskiem  w  przedmiocie  udzielania   lub  odmowy  udzielania
absolutorium Zarządowi.

§ 24

1. Członkowie  Komisji  Rewizyjnej  mają  prawo  brać  udział,  z  głosem  doradczym,  
w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji
we władzach stowarzyszenia.

2. Komisja  Rewizyjna  działa  na  podstawie  regulaminu  ustalonego  przez  Walne  Zebranie
Członków.   

   
ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 25

Majątek stowarzyszenia „Amazonek” stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 26

1. Źródłami powstania majątku stowarzyszenia ,,Amazonek” są: 
       1)    składki członkowskie,
       2)  dochody z  nieruchomości  i  ruchomości  stanowiących  własność lub będących  
               w użytkowaniu  ,,Amazonek”,

     3)  dotacje,
        4)  darowizny, zapisy i spadki,
        5)  wpływy z działalności statutowej oraz ofiarności publicznej.          
2. Stowarzyszenie  ,,Amazonek”  prowadzi  gospodarkę  finansową  oraz  rachunkowość

zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
4. Z  majątku  stowarzyszenia  nie  mogą  być  udzielane  pożyczki  lub  zabezpieczenia

zobowiązań majątkowych organizacji w stosunku do jej członków, członków organów
lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we
wspólnym pożyciu  albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwo lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

5. Majątek stowarzyszenia nie może być przekazywany ani wykorzystywany 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.

6. Zabrania się wykorzystywania majątku stowarzyszenia „ Amazonek” 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 organizacji.

7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkinie
organizacji,   członkinie jej organów lub pracownicy oraz ich bliskich na zasadach innych
niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Stowarzyszenie
może kupować od tych wszystkich osób, ale na normalnych zasadach rynkowych.

§ 27

Dla  ważności  oświadczeń  woli,   pism  i  dokumentów  w  przedmiocie  praw  i  obowiązków
majątkowych  stowarzyszenia  ,,Amazonek”  wymagane  są  podpisy  dwóch  członków  zarządu  
w  dowolnym  połączeniu,  w  tym  Przewodniczącej  Zarządu  lub  Zastępcy  Przewodniczącej
Zarządu.

§ 28

„Amazonki”  nie  będą  przyjmowały  płatności  gotówkowych  przekraczających  15 000  euro,
(ustawa przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. nr 46,
poz.276”)).

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie stowarzyszenia ,,Amazonek”

§ 29

1. Zmiana statutu i rozwiązanie się ,,Amazonek” może nastąpić w drodze uchwały Walnego
Zebrania  Członków  ,,Amazonek”,  powziętego  2/3  głosów  obecnych  uprawnionych  do
głosowania.

2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie ,,Amazonek” mogą być przedmiotem
Walnego  Zebrania  Członków  ,,Amazonek”,  wyłącznie  wtedy,  gdy  sprawy  te  zostały
umieszczone w porządku obrad Walne Zebranie Członków. Do Zawiadomienia określonego
w § 17 ust.3 należy dołączyć projekt stosownych uchwał.

3. Uchwała o rozwiązaniu się ,,Amazonek” określi jednocześnie sposób likwidacji oraz cel, na
jaki ma być przeznaczony jego majątek.

4. Jednocześnie z podjęciem uchwały o rozwiązaniu ,,Amazonek” Walne Zebranie Członków
dokonuje wyboru komisji likwidacyjnej w składzie 3 – 5 osób.

ROZDZIAŁ VII

Przepisy końcowe

§ 30

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia 
Sądu Rejestrowego.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowania przepisy Kodeksu 
Cywilnego.

Podpisy:


