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Statut 

Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki” 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Olsztyńskie Towarzystwo „Amazonki” zwane dalej OTA jest dobrowolnym, 
samorządnym i niezaleŜnym stowarzyszeniem działającym na rzecz osób 
dotkniętych rakiem piersi. 

§ 2 

OTA działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne o stowarzyszeniach  
i postanowienia niniejszego Statutu oraz posiada osobowość prawną. 

§ 3 

Terenem działania OTA jest obszar Polski, a siedzibą miasto Olsztyn. 

§ 4 

OTA uŜywa pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. 

§ 5 

1. OTA opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz pracy 
wolontariatu-ochotniczek.  

2. Do prowadzenia swych spraw OTA moŜe zatrudniać pracowników.  
3. Pracownikami zatrudnionymi przez OTA do prowadzenia określonych spraw 

mogą być równieŜ członkowie. 
4. Prezes i członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez OTA do prowadzenia 

spraw, których realizacja wykracza poza obowiązki wynikające z pełnionej 
społecznie funkcji. 

§ 6 

1. OTA moŜe prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową             
w stosunku do działalności poŜytku publicznego. NadwyŜkę przychodu nad 
kosztami przeznacza się na działalność poŜytku publicznego zgodnie z art. 20 
ust.1 pkt. 3 ustawy. 

2. OTA moŜe prowadzić działalność poŜytku publicznego nieodpłatnie i odpłatnie  
w zakresie:  
a) prowadzenia rehabilitacji osób dotkniętych rakiem piersi; 
b) prowadzenia działalności psychoterapeutycznej;  
c) działania na rzecz walki z rakiem poprzez popularyzowanie wiedzy o raku 

piersi;  
d) publikowania wiedzy o raku piersi;  
e) publikowania materiałów szkoleniowych;  
f) organizowania szkoleń, seminariów, prelekcji, wykładów, konferencji; 
g) współpracy i wymiany doświadczeń z organizacjami w kraju i za granicą 

działającymi na rzecz osób chorych na raka; 
h) współpracy ze specjalistycznymi placówkami zdrowia. 
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3. OTA moŜe równieŜ prowadzić działalność poŜytku publicznego odpłatnie            
w zakresie:  
a) prowadzenia działalności wydawniczej; 
b) prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychoterapeutycznej osób dotkniętych 

rakiem piersi; 
c) działania na rzecz walki z rakiem poprzez popularyzowanie wiedzy o raku 

piersi. 
Przychód z działalności odpłatnej poŜytku publicznego słuŜy realizacji celów 
statutowych. 

§ 7 

OTA jest członkiem Federacji Stowarzyszeń "Amazonki". 

Rozdział II 

Cele i środki działania 

§ 8 

Celem OTA jest rehabilitacja fizyczna i psychoterapeutyczna osób dotkniętych 
rakiem piersi oraz profilaktyka skierowana do osób zdrowych. 
Cel ten będzie realizowany poprzez: 

1. organizowanie wzajemnego wsparcia; 
2. prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychoterapeutycznej osób dotkniętych 

rakiem piersi, ułatwiających powrót do pełnego Ŝycia; 
3. tworzenie warunków do integracji osób dotkniętych rakiem piersi; 
4. włączanie się w akcje związane z profilaktyką i diagnostyką mające na celu 

wczesne wykrywanie raka piersi; 
5. nawiązywanie kontaktów z organizacjami w kraju i za granicą; 
6. organizowanie spotkań tematycznych, towarzyskich, imprez kulturalnych  

i turystycznych dla członków OTA; 
7. organizowanie szkoleń oraz spotkań z profesjonalistami o tematyce 

związanej  
z zapobieganiem i zwalczaniem choroby nowotworowej; 

8. prowadzenie poradnictwa; 
9. organizowanie i szkolenie sekcji wolontariuszek-ochotniczek jako grup 

wsparcia; 
10. współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na 

rzecz chorych i niepełnosprawnych; 
11. udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z rakiem piersi; 
12. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych; 
13. działanie na rzecz integracji środowisk osób dotkniętych rakiem piersi; 
14. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Rozdział III 

Członkowie: ich prawa i obowiązki 

§ 9 

Członkowie OTA dzielą się na: 
1. zwyczajnych; 
2. wspierających; 
3. honorowych.
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§ 10 

Członkiem zwyczajnym moŜe być kaŜda osoba dotknięta rakiem piersi, która 
zgłosi chęć wzięcia udziału w realizacji celów OTA i złoŜy deklarację. 

§ 11 

Członkiem wspierającym moŜe być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub 
organizacja, która zadeklaruje chęć współpracy. 

§ 12 

Członkiem honorowym moŜe być osoba fizyczna szczególnie zasłuŜona dla 
realizacji celów statutowych OTA. 

§ 13 

Byli Prezesi otrzymują tytuł „Honorowy Prezes”. 

§ 14 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1. wybierać i być wybierani do władz OTA; 
2. uczestniczyć w zebraniach OTA z głosem decydującym; 
3. zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach 

dotyczących działalności OTA. 

§ 15 

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo wypowiadać się we wszystkich 
sprawach objętych działalnością OTA, jak równieŜ uczestniczyć w Walnym 
Zebraniu z głosem doradczym. 

§ 16 

„Honorowy Prezes” moŜe brać udział w pracach Zarządu z głosem doradczym. 

§ 17 

Do obowiązków członków OTA naleŜy: 
1. aktywne uczestnictwo w działalności; 
2. przestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów oraz wykonywanie 

uchwał Zarządu; 
3. opłacanie składek członkowskich. 

§ 18 

1. Członkostwo w OTA wygasa na skutek:  
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie; 
b) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu z powodu 

niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuŜszy niŜ 6 miesięcy, 
po wcześniejszym wezwaniu do uregulowania składek z zagroŜeniem 
skreślenia 
z listy członków; 

c) śmierci członka. 
2. Członek moŜe być wykluczony z OTA na podstawie uchwały Zarządu             

z powodu raŜącego naruszenia zasad statutowych, regulaminowych             
lub nieprzestrzegania uchwał. 

3. W przypadku pozbawienia członkostwa przez wykluczenie przysługuje 
odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie naleŜy złoŜyć w terminie         
14 dni od daty doręczenia członkowi zawiadomienia o uchwale Zarządu. 
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Rozdział IV 

Władze i struktura organizacyjna OTA 

§ 19 

Władzami OTA są: 
1. Walne Zebranie Członków; 
2. Zarząd; 
3. Komisja Rewizyjna. 

§ 20 

Walne Zebranie jest najwyŜszą władzą OTA. 
1. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest, co najmniej jeden raz w roku. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie moŜe zostać zwołane w kaŜdym czasie            

z inicjatywy Zarządu, na wniosek grupy członków OTA reprezentujących co 
najmniej 1/10 ogólnej liczby członków lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd 
zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed terminem. 

4. Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜy: 
a) uchwalanie programu i głównych kierunków działania OTA; 
b) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
c) ocena działalności OTA i jego władz, podejmowanie uchwał, a takŜe 

rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej o absolutorium dla Zarządu; 
d) zatwierdzanie regulaminów działania: OTA, Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej; 
e) uchwalanie ordynacji wyborczej; 
f) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 
g) uchwalanie statutu i wprowadzanie do niego zmian; 
h) uchwalanie wysokości składek członkowskich; 
i) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania OTA i przeznaczenia jego 

majątku. 
5. Do waŜności uchwał Walnego Zebrania niezbędna jest: 

a) w pierwszym terminie obecność przynajmniej 50 % członków; 
b) w drugim terminie nie jest wymagana obecność 50 % członków do 

podjęcia skutecznych uchwał. 
6. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje się 

bezwzględną większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy 
członków uprawnionych do głosowania. 

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów. 

§ 21 

1. Zarząd OTA wybierany jest na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym na 
okres  
3 lat,  w liczbie od 7 do 9 członków. 

2. W skład Zarządu OTA wchodzą: 
prezes, wiceprezes, skarbnik, sekretarz oraz od 3 do 5 członków. 

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zaleŜności od potrzeb nie rzadziej 
jednak  
niŜ raz w miesiącu. 

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

5. Do kompetencji Zarządu OTA naleŜy: 
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a) reprezentowanie na zewnątrz i działanie w jego imieniu; 
b) zarządzanie majątkiem; 
c) sporządzanie sprawozdań z działalności; 
d) uchwalanie planów działalności; 
e) przyjmowanie nowych członków: zwyczajnych, wspierających, 

honorowych; 
f) nadawanie tytułu „Honorowy Prezes”; 
g) rozpatrywanie sporów powstałych w związku z działalnością OTA; 
h) zwoływanie Walnych Zebrań członków; 
i) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu, przedmiocie i zakończeniu 

działalności gospodarczej; 
j) podejmowanie innych czynności niezastrzeŜonych dla innych organów; 
k) przyjmowanie spadków tylko jeŜeli aktywa przewyŜszają pasywa masy 

spadkowej. 
6. Członkiem Zarządu nie moŜe być osoba skazana prawomocnym wyrokiem  

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe. 

§ 22 

Do waŜności oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu 
OTA wymagane są podpisy, łącznie dwóch uprawnionych osób spośród 
wymienionych niŜej: 

1. Prezes; 
2. Wiceprezes; 
3. Skarbnik; 
4. Sekretarz. 

§ 23 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym. 
2. Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres 3 lat w głosowaniu tajnym. 
3. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków. 
4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego. 
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

a) kontrola działalności gospodarczo-finansowej OTA; 
b) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie 

absolutorium Zarządowi. 
6. Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do składania sprawozdań  

z przeprowadzonych kontroli na corocznym Walnym Zebraniu. 
7. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów przy 

obecności ponad połowy składu Komisji. 
8. Członkowie organu kontroli: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim  
w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu, w stosunku 
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości słuŜbowej; 

b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; 
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c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot 
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyŜszej niŜ 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni; 

 

§ 24 

W przypadku zmniejszenia się składu osobowego Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 
moŜna uzupełnić skład  o nowych członków nie więcej jednak niŜ 1/3 liczby 
członków pochodzących z wyboru. 

Rozdział V 

Majątek OTA 

§ 25 

Majątek OTA stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse 

§ 26 

Na majątek OTA składają się: 
1. składki członkowskie; 
2. darowizny; 
3. spadki; 
4. zapisy; 
5. wpływy z własnej działalności odpłatnej i gospodarczej; 
6. wpływy z ofiarności publicznej; 
7. wpływy z organizowanych imprez; 
8. dotacje, subwencje administracji publicznej, organizacji pozarządowych. 

§ 27 

Środki pienięŜne niezaleŜnie od źródła pochodzenia mogą być przechowywane 
wyłącznie na koncie OTA. 

§ 28 

1. OTA moŜe otrzymywać dotacje i wpłaty z działalności gospodarczej 
odrębnej  
w stosunku do działalności poŜytku publicznego oraz darowizny według 
zasad kreślonych w odrębnych przepisach. 

2. Zabrania się: 
a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem 

organizacji  
w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz 
osób,  
z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 
pozostają w związku małŜeńskim, we wspólnym poŜyciu albo w 
stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 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 ich majątku na rzecz ich członków, członków organów 
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ w 
stosunku  
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do osób trzecich, w szczególności, jeŜeli przekazanie to następuje 
bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach; 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku 
do osób trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu 
statutowego; 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich 
osób bliskich,  
na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach 
wyŜszych niŜ rynkowe. 

Rozdział VI 

Rozwiązanie Olsztyńskiego Towarzystwa „Amazonki” 

§ 29 

Uchwałę o rozwiązaniu OTA podejmuje Walne Zebranie większością głosów,           
w obecności co najmniej 50 % członków. 
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu OTA Walne Zebranie określa sposób likwidacji 
oraz przeznaczeniu majątku. 

§ 30 

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku OTA 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 

§ 31 

Niniejszy Statut został zatwierdzony przez Walne Zebranie członków uchwałą          
w dniu 1 marca 2011 roku. 
Statut obowiązuje od dnia przyjęcia uchwały. 

Tekst jednolity z dnia 1 marca 2011 roku. 


