
S T A T U T 

POLSKIE AMAZONKI RUCH SPOŁECZNY 

 

Rozdział I Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

Polskie Amazonki Ruch Społeczny zwany dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, 
samorządnym i niezależnym stowarzyszeniem działającym na rzecz chorych na raka oraz profilaktyki 
onkologicznej.  
 

§ 2 

 

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  

o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. Nr 

1118 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”. 

 

§ 3 

 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną a działalność swoją opiera na pracy społecznej członków. 

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§ 4 

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.  

 

§ 5 

 

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

 

§ 6 

 

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji międzynarodowych, których cel służy realizacji 
zadań statutowych Stowarzyszenia. 

 

Rozdział II 

Zadania i cele Stowarzyszenia 

§ 7 

 

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków w 
Polsce i w Unii Europejskiej oraz dążenie do poprawy jakości opieki zdrowotnej i usług medycznych 

w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnowania oraz rehabilitacji chorych onkologicznie, poprzez: 

 

a) ochronę i promocję zdrowia oraz działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 

b) ułatwianie powszechnego dostępu do profilaktyki i nowoczesnej diagnostyki chorób 

nowotworowych, 

c) wspieranie rozwoju działalności naukowej, naukowo-technicznej, edukacyjnej, a także 
działalności w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz dobroczynności, 

d) ułatwianie dostępu do terapii o udowodnionej naukowo skuteczności, 



e) dostarczanie informacji oraz propozycji rozwiązań systemowych skierowanych do 

Parlamentu, organów administracji rządowej i samorządowej na temat podstawowych 

problemów pacjentów oraz systemu ochrony zdrowia w Polsce, 

f) opiniowanie przepisów prawa i kierunków polityki Państwa dotyczącej miejsca pacjenta w 
systemie ochrony zdrowia, 

g) inspirowanie środowiska naukowego do wspólnego opiniowania przepisów oraz polityki 
Państwa w zakresie opieki zdrowotnej, 

h) popularyzowanie wiedzy na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania, leczenia oraz 
rehabilitacji osób chorych na raka, 

i) zbudowanie platformy stałych kontaktów i wymiany informacji między pacjentami, 
rodzinami osób chorych oraz środowiskiem medycznym, 

j) dążenie do podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie reintegracji społecznej osób 
chorych onkologicznie. 

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w obszarach: 

 

a) działalności oświatowej, 

b) dobroczynności, 

c) pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 

d) rehabilitacji społecznej. 

 

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele jako działalność odpłatną i nieodpłatną poprzez następujące 

działania: 

 

a) prezentowanie swoich opinii, wniosków i postulatów w sprawach dotyczących pacjentów 

oraz systemu ochrony zdrowia organom władzy, administracji rządowej i samorządowej – 
pisemnie oraz społeczeństwu, za pośrednictwem mediów 

b) współpracę z jednostkami uczestniczącymi w ochronie zdrowia, takimi jak Parlament, 
organy administracji państwowej i samorządowej, organizacje lekarskie, pielęgniarskie 
i aptekarskie, pacjenci, politycy, media i inni strategiczni partnerzy 

c) współpracę z innymi organizacjami działającymi w dziedzinie ochrony zdrowia 

d) działalność wydawniczą w zakresie prezentacji oraz upowszechniania misji Stowarzyszenia 
w środowisku związanym z organizacjami pacjenckimi oraz systemem ochrony zdrowia 

e) działalność edukacyjną oraz szkoleniową w zakresie profilaktyki, leczenia oraz rehabilitacji 

f) uczestniczenie w ważnych z punktu widzenia Stowarzyszenia wydarzeniach politycznych, 
naukowych, marketingowych itp., związanych z ochroną zdrowia w Polsce i za granicą 

g) współpracę z organizacjami wspierającymi rozwój organizacji zrzeszających pacjentów 

h) prowadzenie kampanii społecznych dotyczących profilaktyki oraz kampanii mających na 
celu podnoszenie jakości życia osób dotkniętych rakiem 

i) współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi pacjentów 

j) współpracę z ekspertami i doradcami. 

 

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych 

określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rzecz osób wskazanych 

w §1 Statutu. Działalność ta jest wyłączną działalnością statutową stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział III 

Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia 

 

§ 8 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 

b) wspierających, 

c) honorowych. 

 

§ 9 

 

Członkiem zwyczajnym może zostać każda osoba fizyczna dotknięta rakiem, osoba z tak zwanej 

grupy zwiększonego ryzyka zachorowania na raka, jak również osoba wspierająca i solidaryzująca 

się z interesem chorych na raka, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia oraz 

złoży odpowiednią pisemną deklarację. O przyznaniu członkostwa decyduje Zarząd. 

 

 

§ 10 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) wybierać i być wybierani 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. 

§ 11 

 

Do obowiązków członków zwyczajnych Stowarzyszenia należy: 

a) aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia, 

b) przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów organizacyjnych oraz wykonywanie 
uchwał władz Stowarzyszenia, 

c) opłacanie składek członkowskich. 

 

§ 12 

 

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków na podstawie 
uchwały Zarządu w wyniku: 

a) śmierci 

b) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu na piśmie 

c) niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, po wcześniejszym 
wezwaniu do uregulowania składek z zagrożeniem skreślenia z listy członków. 

 

2. Członkostwo zwyczajne ustaje również na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia na podstawie 
uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, regulaminowych lub etycznych 
Stowarzyszenia. 

 

3. W przypadku utraty członkostwa przez wykluczenie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o uchwale Zarządu 
podjętej w tej sprawie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.  

 
 
 
 
 
 

 



§ 13 

 
Członkiem wspierającym może być osoba prawna, działająca zgodnie z przepisami polskiego prawa 
oraz przestrzegająca zasad i norm uwzględnionych w celach Stowarzyszenia w niniejszym Statucie, 
która jest zainteresowana realizowaniem tych celów i złoży stosowną pisemną deklarację wyrażającą 
chęć pomocy finansowej, rzeczowej lub jakiejkolwiek innej formy pomocy niematerialnej (np. 
logistyka, nauka) 
 

§ 14 

 

Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Mają prawo 
wypowiadać się we wszystkich sprawach objętych działalnością Stowarzyszenia, jak również 
uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

 

§ 15 

 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, działająca zgodnie z przepisami polskiego prawa 
oraz przestrzegająca zasad i norm uwzględnionych w celach Stowarzyszenia w niniejszym Statucie, 
która wnosi wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. 

 

§ 16 

 

Zarząd Stowarzyszenia może zwrócić się do członków honorowych z prośbą o zaopiniowanie 
przepisów oraz kierunków polityki Państwa w zakresie ochrony zdrowia oraz wspólne 

wypracowywanie propozycji rozwiązań systemowych. 

 

§ 17 

 

Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Mają prawo 

wypowiadać się we wszystkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia, jak również 
uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 

 

§ 18 

 

1. Członkostwo wspierające lub honorowe ustaje na skutek skreślenia z listy członków na podstawie 
uchwały Zarządu w wyniku: 

a) śmierci osoby fizycznej,  

b) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,  

c) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego do Zarządu na piśmie,  

d) niewywiązywania się z zadeklarowanej pomocy. 

 

2. Członkostwo wspierające lub honorowe ustaje również na skutek wykluczenia ze Stowarzyszenia na 

podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, regulaminowych lub 
etycznych Stowarzyszenia. 

 

3. W przypadku utraty członkostwa przez wykluczenie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia Zawiadomienia o uchwale Zarządu 
podjętej w tej sprawie. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. 

 

 
 
 
 
 
 

 



Rozdział IV 

Władze i struktura organizacyjna 

 

§ 19 

 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 20 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

 

§ 21 

 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku 
jako zebranie sprawozdawcze. 

 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w każdym czasie z 

inicjatywy Zarządu na wniosek grupy członków reprezentujących co najmniej 1/10 ogólnej liczby 
członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia 

takiego wniosku. 

§ 22 

 

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd 
zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed datą wyznaczonego Walnego Zebrania. 

 
 

§ 23 

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

a) kształtowanie polityki Stowarzyszenia, w szczególności planu działania i budżetu, 

b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego, 

c) dokonywanie wyboru organów Stowarzyszenia, 

d) udzielanie absolutorium Zarządowi na koniec kadencji, 

e) ustalanie wysokości i trybu płatności składki członkowskiej, 

f) uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

g) podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Statutu i jego późniejszych zmian, 

h) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

§ 24 

 

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał. 

 

2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia niezbędna jest: 

a) w pierwszym terminie posiedzenia: zwykła większość głosów przy obecności minimum 
połowy członków uprawnionych do głosowania, 

b) w drugim terminie posiedzenia: zwykła większość głosów oddanych przez członków obecnych 
na zebraniu. 

 
3. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie posiedzenia Walnego Zebrania Członków, drugi 

termin posiedzenia następuje w odstępie piętnastu minut od pierwszego terminu. 
 



§ 25 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od 2 do 5 członków i wybierany jest przez Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia.  

 
2. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.  

 
3. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie 

ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe. 

 
4. Członkowie Zarządu mogą otrzymać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku 

z pełnioną funkcją. 

 
5. W umowach między Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie 

reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik 
powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia (zebrania delegatów). 

 

§ 26 

 

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 

a) organizowanie i koordynowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia,  

b) reprezentowanie stanowiska i polityki Stowarzyszenia na zewnątrz,  

c) bieżące kontakty z Ministerstwem Zdrowia oraz innymi władzami i przekazywanie stałej 
informacji swoim członkom,  

d) przygotowanie budżetu i planu działania,  

e) przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia,  

f) podejmowanie decyzji o przyjęciu nowych członków oraz pozbawianie członkostwa w 

Stowarzyszeniu,  

g) podejmowanie uchwał w sprawie ubiegania się o członkostwo w organizacjach 

międzynarodowych i krajowych,  

h) koordynacja, przygotowanie i wykonanie rocznego planu działania,  

i) ustalanie zasad wynagradzania osób zatrudnionych do prowadzenia spraw Stowarzyszenia. 

 

§ 27 

 

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
raz na kwartał. 

§ 28 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję w formie uchwał. 

 

2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy 
członków. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Prezesa Zarządu. 

 

§ 29 

 

1. Prawo do reprezentowania Stowarzyszenia przysługuje dwóm Członkom Zarządu działającym 

łącznie. 



2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd. 

Prezes Zarządu jednoosobowo ma prawo regulowania zobowiązań do kwoty nieprzekraczającej 5 
000 PLN. Powyżej tej kwoty wyżej wymienione decyzje podejmuje dwóch członków Zarządu. 

 

§ 30 

 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Do jej kompetencji należy: 

 

a) bieżąca kontrola działalności Stowarzyszenia pod względem przestrzegania przepisów 
prawnych oraz postanowień Statutu,  

b) kontrola działalności finansowej i gospodarczej,  

c) sporządzanie sprawozdania z kontroli działalności i sprawozdania finansowego 

przedstawionego na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia,  

d) stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

 

2. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie. 

 
3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz za przestępstwa skarbowe. 

 
4. 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. 

 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej 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 ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za rok poprzedni 

 

§ 31 

 

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 

§ 32 

 

Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 3 członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona 
przewodniczącego. 

§ 33 

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane w obecności co najmniej dwóch jej członków, zwykłą 
większością głosów. 

§ 34 

 

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, mogą one 

dokooptować do swojego grona nowych członków, nie więcej jednak niż 1/3 wybranej liczby przez 
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. W przypadku zmiany większej niż 1/3 wybranej liczby 

przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia należy przeprowadzić wybory uzupełniające. 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział V  

Sprawy Finansowe 

§ 35 

Na majątek Stowarzyszenia składają się: 

a) składki członkowskie, 

b) darowizny, 

c) spadki, 

d) zapisy  

e) dochody z działalności gospodarczej, 

f) zbiórek publicznych 

g) dotacje, granty od jednostek administracji publicznej, samorządów, prywatnych 

h) dochody z tytułu umów sponsoringu. 

 

§ 36 

 

1. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i darowizny według zasad określonych w odrębnych 
przepisach. 

 
2. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań 

majątkiem organizacji w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 
z którymi członkowie, 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". 

 

3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany ani wykorzystywany na rzecz jego członków, 

członków 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. 

 

4. Niedopuszczalne jest wykorzystywania majątku 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. 

 

 

5. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 
podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub 
pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyższych niż rynkowe. 

 

6. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na statutową działalność pożytku 
publicznego na rzecz osób wskazanych w §1 Statutu. 



Rozdział VI 

Działalność gospodarcza 

 

§ 37 

 

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z tym, że całkowity dochód z tej 
działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy 
jego członków. 

 

2. Działalnością gospodarczą Stowarzyszenia kieruje Zarząd. 

 

3. Zakres działalności gospodarczej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

 
4. Działalność gospodarcza prowadzona jest przez samo Stowarzyszenie przy zachowaniu warunków 

ewidencyjnego wyodrębnienia przychodów i kosztów tej działalności. 
 

5. Działalność gospodarcza prowadzona jest na terenie całego kraju. 

 

6. Wszelkie decyzje dotyczące rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, sposobie jej 
prowadzenia, rozszerzeniu lub zawężeniu zakresu tejże działalności oraz zakończeniu jej 
prowadzenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. 

 

7. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w działalności 
gospodarczej określa Zarząd. 

 
8. Stowarzyszenie odpowiada za zobowiązania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej całym 

swoim majątkiem. 

 

9. Jeżeli wyniki działalności gospodarczej Stowarzyszenia w rocznym okresie obrachunkowym nie 
spełniają planowanych celów, dla których została podjęta działalność gospodarcza, Zarząd 

Stowarzyszenia podejmie niezbędne działania usprawniające lub podejmie uchwałę o jej 
zaprzestaniu, określając sposób i termin likwidacji tej działalności. 

 

10. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku 
do działalności pożytku publicznego. 

 

Rozdział VII 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

§ 38 

 

1. Uchwałę o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia: 

a) w pierwszym terminie posiedzenia: zwykłą większością głosów przy obecności minimum 
połowy członków uprawnionych do głosowania, 

b) w drugim terminie posiedzenia: zwykłą większością głosów oddanych przez członków 
obecnych na zebraniu. 

 

Zastosowanie ma zapis § 24 ust. 3 Statutu. 

 
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 

określa sposób likwidacji oraz przeznacza majątek Stowarzyszenia na cele zgodne z celami 
statutowymi Stowarzyszenia. 
 
 

 



§ 39 

 

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. 





 


