
1 

 

S T A T U T 

Rozdział I 

  Postanowienia ogólne 

§ 1 

Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne „Amazonka” jest dobrowolnym, 

samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem osób będących w trakcie leczenia 

lub po przebytym raku piersi. 

§ 2 

Nazwa Leszczyńskie Stowarzyszenie Rehabilitacyjne jest prawnie zastrzeżona.  

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej LSR ”Amazonka”. 

§ 3 

Podstawą prawną działania Stowarzyszenia jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r – 

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami), 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) 

 i Statut Stowarzyszenia uchwalony przez Walne Zebranie Członków.  

§ 4 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze 

szczególnym uwzględnieniem terenu byłego województwa leszczyńskiego, 

siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Leszno. Do realizacji celów statutowych 

Stowarzyszenia może prowadzić działalność poza granicami kraju na terenie 

innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa. 

§ 5 

Stowarzyszenie używa pieczęci i odznak zgodnie z przepisami. 

§ 6 

Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i organizacji, w tym 

międzynarodowych, o ile członkostwo będzie służyć celom Stowarzyszenia. 

Decyzję o przystąpieniu i wystąpieniu podejmuje Walne Zebranie Członków. 

§ 7 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków oraz 

pracy wolontariuszek-ochotniczek. Jednak do prowadzenia swych spraw, w razie 
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konieczności,  Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków.  

 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby działania 

§ 8 

1. Celem Stowarzyszenia jest : 

a) organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzającej do 

zwalczania i minimalizowania kalectwa i inwalidztwa związanego z przebyta 

chorobą nowotworową piersi; 

b) popieranie i inicjowanie pracy naukowej , rehabilitacji leczniczej, zawodowej i 

społecznej; 

c) dążenie do zniesienia barier psychospołecznych i psychofizycznych 

wynikających z przebycia choroby i leczenia; 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku 

publicznego w zakresie: 

a) organizowania wzajemnego wsparcia, pomocy i samopomocy; 

b) tworzenia warunków do integracji kobiet po leczeniu raka piersi; 

c) włączania się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką, mające na celu 

wczesne wykrycie raka piersi; 

d) organizowania spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, sportowych i 

turystycznych dla członków Stowarzyszenia; 

e) nawiązywania kontaktów z podobnymi Stowarzyszeniami i organizacjami 

lokalnymi; 

f) organizowania i szkolenia sekcji ochotniczek  jako grup wsparcia i 

samopomocy; 

g) udziału  w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi w celu 

propagowania działalności Stowarzyszenia oraz jego idei; 

h) podnoszenia kondycji psychofizycznej członków poprzez motywowanie ich do 

aktywności fizycznej i rehabilitacji;  
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i) pozyskiwania środków na realizację zadań statutowych; 

j) wydawania broszur, folderów, plakatów, materiałów edukacyjnych; 

k) organizowania szkoleń, wystaw, pokazów, konferencji oraz spotkań z 

profesjonalistami o tematyce związanej z zapobieganiem i zwalczaniem 

choroby  nowotworowej; 

l) współpracy z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na 

rzecz chorych  i niepełnosprawnych; 

m) współuczestniczenie w międzynarodowej działalności w ramach celów 

Stowarzyszenia. 

 

3.   W razie konieczności cel może być realizowany poprzez odpłatną  działalność 

pożytku publicznego w zakresie: 

a) organizowania spotkań towarzyskich, imprez kulturalnych, sportowych 

i turystycznych (PKD 94.99. Z); 

b) wydawania broszur, folderów, plakatów materiałów edukacyjnych (PKD 

58.19.Z); 

 

4. W przypadku działalności odpłatnej  cały dochód z tej działalności przeznaczony 

będzie na cele statutowe stowarzyszenia. 

 

5. Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest wszechstronne działanie na    

rzecz osób z  rakiem piersi, a w szczególności w zakresie: 

a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania 

szans tych osób ( PKD 94.99. Z); 

b) działalności charytatywnej (PKD 88.99.Z); 

c) ochrony i promocji zdrowia (PKD 86. 90.E); 

d) działania na rzecz osób niepełnosprawnych(PKD 88.10.Z); 

e) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym (PKD 86.90.E); 

f) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw (PKD 85.59.B); 

g) upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku (PKD 93.19.Z);  
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h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 

działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami ( PKD 94.99. Z); 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 9 

1. Członkowie dzielą się na zwyczajnych i wspierających.  

2. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna będąca w  trakcie lub po 

leczeniu raka piersi, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia, 

złoży odpowiednią deklarację oraz opłaci składkę członkowską.  

3. Osoby prawne wspierające cele LSR ”Amazonka” oraz deklarujące pomoc 

finansową, prawną, rzeczową i merytoryczną w realizacji statutowych celów mogą 

być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie. Osoby prawne biorą udział 

w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym przez wyznaczonego i 

prawidłowo umocowanego przedstawiciela.  

4. Pełnoletnie osoby fizyczne deklarujące pomoc finansową, prawną, rzeczową i 

merytoryczną w realizacji statutowych celów mogą być także członkami 

wspierającymi Stowarzyszenia i brać udział w Walnych Zebraniach Członków z 

głosem doradczym.  

5. Członkiem wspierającym LSR „Amazonka” zostaje się po złożeniu deklaracji 

członkowskiej, na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, z dniem podjęcia 

uchwały.  

§ 10 

Członek zwyczajny ma prawo:  

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;  

b) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem decydującym;  

c) zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

d) pierwszeństwa do korzystania z form rehabilitacji i innych działań 

podejmowanych i organizowanych przez Stowarzyszenie w toku realizacji jego 

celów; 

e) wglądu w całość dokumentacji Stowarzyszenia. 
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§ 11 

Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz 

Stowarzyszenia; 

b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia; 

c) terminowo uiszczać składki członkowskie; 

d) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia; 

e) dbać o dobre imię i wizerunek Stowarzyszenia.  

§ 12 

Utrata członkostwa następuje przez wykreślenie lub wykluczenie członka.  

1. Wykreślenia z listy członków Stowarzyszenia może dokonać Zarząd LSR 

”Amazonka” w   następujących  przypadkach:  

a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie Zarządowi; 

b) zalegania z opłaceniem składek za okres przekraczający 12 miesięcy; 

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu; 

d) śmierci członka albo utraty osobowości prawnej w przypadku członków 

będących osobami prawnymi.  

 

2.  Członek może być wykluczony ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z 

powodu rażącego   naruszenia zasad statutowych, regulaminowych, 

nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia lub nieobecności podczas trzech 

kolejnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia (zwyczajnych oraz 

nadzwyczajnych) oraz notorycznego uchylania się od udziału w pracach 

Stowarzyszenia. 

 

3.  W przypadku pozbawienia członkostwa przez wykluczenie przysługuje odwołanie 

do Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty 

doręczenia członkowi zawiadomienia o uchwale Zarządu podjętej w tej sprawie. 

Uchwała Walnego Zebrania w przedmiocie wykluczenia jest ostateczna. 
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Rozdział IV 

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia 

§ 13 

  Władzami Stowarzyszenia są :  

a) Walne Zebranie Członków;  

b) Zarząd Stowarzyszenia;  

c) Komisja Rewizyjna; 

 

Walne Zebranie Członków 

§ 14 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być 

zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia 

członków co najmniej 14 dni przed jego terminem telefonicznie, mailowo lub 

listownie. Zwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd raz do roku. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd, w każdym czasie, 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na 

wniosek złożony do Zarządu przez grupę co najmniej 15 członków ze wskazaniem 

porządku i celu obrad.  Nadzwyczajne Zebranie winno być zwołane w terminie do 

1 miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.  

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla 

których zostało zwołane. 

5. Jeśli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają 

zwykłą większością głosów, przy obecności połowy uprawnionych do głosowania 

w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, 

przy czym drugi termin  może być wyznaczony pół godziny później tego samego 

dnia. 

6. Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są protokołowane i podpisane przez 

Przewodniczącego i Sekretarza obrad. 

7. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą: 

a) uchwalanie kierunków działalności Stowarzyszenia; 

b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
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c) ocena działalności Stowarzyszenia i jego Władz i udzielanie absolutorium  

Zarządowi; 

d) uchwalenie ordynacji wyborczej; 

e) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

f) uchwalenie Statutu i wprowadzanie do niego zmian; 

g) uchwalenie wysokości składek członkowskich; 

h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 

 

i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia 

jego majątku; 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

§ 15 

 

1. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami.  

2. Zarząd składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków 

w wyborach jawnych  lub tajnych jeśli tak postanowi Walne Zebranie Członków. 

3. Zarząd spośród siebie wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 

Członków Zarządu.  

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak 

niż raz w miesiącu. Dla ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła 

większość głosów. W trakcie głosowania, w przypadku równej liczby głosów za i 

przeciw decyduje głos Prezesa. 

5. Kadencja Zarządu trwa 2 lata i kończy się z chwilą odbycia Walnego Zebrania za 

drugi rok działalności. 

6. Członek zarządu może zostać ponownie wybrany. 

7. Działalnością Zarządu kieruje Prezes w ramach realizacji uchwał organów i 

statutu Stowarzyszenia 

8. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają łączne 

Prezes lub Wiceprezes z drugim Członkiem Zarządu. Do składania oświadczeń 

woli w innych sprawach Stowarzyszenia uprawniony jest samodzielnie Prezes lub 
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Wiceprezes albo inny Członek Zarządu działający łącznie z Prezesem lub 

Wiceprezesem 

9. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze statutem i uchwałami 

Walnego Zebrania Członków; 

c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków; 

d) sporządzanie sprawozdań z działalności; 

e) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i 

wspierających; 

f) dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych 

przez Walne Zebranie Członków. 

10. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy. 

11. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Komisja Rewizyjna w drodze 

uchwały 

12. Umowy o zatrudnieniu członków Zarządu podpisuje członek Komisji Rewizyjnej 

wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego 

Zebrania Członków 

 

Komisja Rewizyjna 

§ 16 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i składa się z trzech członków, 

którzy pośród siebie wybierają Przewodniczącego.  

2. O sposobie głosowania nad wyborem i odwołaniem Komisji Rewizyjnej decyduje 

Walne Zebranie Członków.  

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata i kończy się z chwilą udzielenia przez 

Walne Zebranie Członków absolutorium Zarządowi za ostatni rok jego 

działalności. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia 

pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.  
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5. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.  

6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym 

wyrokiem za   przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub 

przestępstwo skarbowe.  

7. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:  

a) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia; 

b) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu; 

c) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną 

działalności Stowarzyszenia i   Zarządu Stowarzyszenia; 

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium 

Zarządowi; 

e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu;  

f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków; 

g) Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej 

jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący. 

 

§ 17 

 

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania 

kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której 

dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie 

można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu. Kadencja członka 

dokoptowanego upływa z dniem zakończenia kadencji organu, do którego został 

wybrany. 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

§ 18 

 

1. Stowarzyszenie pozyskuje środki na swoją działalność: 

a) ze składek członkowskich; 

b) z dotacji określonych w odrębnych przepisach; 

c) z darowizn, spadków; 
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d) z ofiarności publicznej; 

e) z odpłatnej działalności pożytku publicznego;  

2. Stowarzyszenie nie może zaciągać kredytów i pożyczek bankowych bez zgody 

Walnego Zebrania Członków. 

3. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia 

zobowiązań  w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów, 

pracowników oraz osób, z którymi pozostają oni 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”. 

4. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, 

członków jego organów, 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.  

5. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, 

członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych 

niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika z celów 

statutowych. 

6. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w 

których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub 

pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

7. Stowarzyszenie prowadzi rachunek bankowy i wymaganą dokumentację obrotów 

finansowych. 

8.  Wydatki związane z podróżami służbowymi członków Stowarzyszenia i Zarządu 

pokrywane są z funduszy Stowarzyszenia, na podstawie delegacji.  
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Rozdział VI 

Rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 19 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków 

podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% członków 

Stowarzyszenia na kolejnych dwóch Walnych Zebraniach zwołanych w trybie 

przewidzianym w statucie, poświęconym sprawie rozwiązania. Pomiędzy 

kolejnymi Walnymi Zebraniami Członków w sprawie samorozwiązania upłynąć 

musi minimum 14 dni. 

2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie 

zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła 

likwidatora/likwidatorów. Zastrzega się przekazanie majątku organizacjom 

charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych zbliżonych do 

celów Stowarzyszenia. 

3. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia przy zastosowaniu 

przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 

20 poz.104 z późniejszymi zmianami/.  

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

§ 20 

1. Zmiana statutu następuje uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 2/3 

głosów,  przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 

uprawnionych do głosowania.  

2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 

postanowienia Sądu Rejestrowego. 

3. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie aktualnie 

obowiązujące przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa o 

działalności pożytku publicznego i wolontariacie.     

 


