STATUT
Kwiat Kobiecości
Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem szyjki macicy

Rozdział I
Przepisy ogólne
§1
Kwiat Kobiecości - Stowarzyszenie na rzecz walki z rakiem szyjki macicy zwane
dalej „Stowarzyszeniem Kwiat Kobiecości” działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” i posiada osobowość prawną.
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Siedzibą władz jest Warszawa. Stowarzyszenie może działać poza granicami Polski.
§3
Stowarzyszenie może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
§4
1.

Stowarzyszenie ma prawo zrzeszać cudzoziemców, zamieszkałych zarówno poza
granicami jak i na Terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami
obowiązującymi obywateli polskich.

2.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi
organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Rozdział II
Cele i zadania
§6
Celami Stowarzyszenia są:
1.
2.
3.
4.
5.

podniesienie świadomości kobiet i ich rodzin na temat rak szyjki macicy;
polepszenie samopoczucia i zwiększenie szans na skuteczną walkę z chorobą;
zmniejszenie statystyk umieralności na raka szyjki macicy;
podniesienie świadomości społecznej o problemie raka szyjki macicy;
zintegrowanie środowisk lekarskich z organizacjami pozarządowymi, rodzinami kobiet
dotkniętych chorobą i samych chorych na raka szyjki macicy;
6. zintegrowanie środowisk osób żyjący z rakiem szyjki macicy;
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez zadania:

1. pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz promocję zdrowia;
2. profilaktykę raka szyjki macicy;
3. działanie na rzecz kobiet po leczeniu raka szyjki macicy i ich rodzin oraz pomoc ich
rodzinom;
4. kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec zagrożenia rakiem szyjki
macicy;
5. działanie na rzecz profilaktyki zdrowia poprzez organizowanie seminariów,
konferencji, spotkań, szkoleń, kursów, wykładów, warsztatów, imprez artystycznych,
konkursów, turniejów;
6. obronę praw osób żyjących z rakiem szyjki macicy, akcji medialnych, informacyjnych
i promocyjnych, zjazdów, obozów oraz imprez charytatywnych;
7. edukację zdrowotną z zakresu profilaktyki zdrowia;
8. reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka szyjki macicy oraz pełna
rehabilitacja psychofizyczna chorych i ich bliskich;
9. działalność charytatywną;
10. aktywizację społeczną i zawodową kobiet i ich rodzin;
11. organizację informacji i prowadzenie doradztwa;
12. prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji, aktywizacji zawodowej i społecznej
oraz integracji osób, instytucji i środowisk;
13. działalność wydawniczą;
14. organizowanie programów naukowych i badawczych;
15. realizację udziału projektów, przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych
stowarzyszenia
16. otaczanie opieką chorych na raka szyjki macicy przebywających w szpitalach oraz
domach;
17. docieranie do osób z rakiem szyjki macicy i ich bliskich, świadczenie im pomocy
w rozwiązywaniu ich problemów psychospołecznych, materialnych i innych;
18. prowadzenie stałej współpracy z domami dla chorych na raka szyjki macicy;
19. organizowanie grup terapeutycznych stosownie do potrzeb;

20. prowadzenie
działalności
informacyjnej,
akcji
i
kampanii
społecznych
i profilaktycznych;
21. prowadzenie poradnictwa za pomocą telefonu zaufania;
22. współpracę z organami administracji samorządowej, organizacjami pozarządowymi,
przedsiębiorcami oraz środowiskami masowego przekazu w kraju i zagranicą;
23. organizowanie punktów informacyjnych, konsultacyjnych w oddziałach szpitalnych
i przychodniach;
24. organizowanie corocznych spotkań osób żyjących z rakiem szyjki macicy;
25. włączenie się do akcji na rzecz profilaktyki i wczesnego wykrywania leczenia raka
szyjki macicy oraz rehabilitacja;
26. prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej oraz organizowanie imprez
kulturalnych, rozrywkowych i sportowych;

Rozdział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.
§9
1.
2.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która zgłosi swój udział
w realizacji celów Stowarzyszenia.
Przyjmowanie członków Stowarzyszenia następuje na podstawie pisemnej
deklaracji członkowskiej.
§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru władz;
2. zgłaszania opinii i wniosków oraz wypowiadania się we wszystkich sprawach
dotyczących działalności Stowarzyszenia;
3. udziału w szkoleniach, odczytach, konferencjach, zebraniach i innych formach
działalności Stowarzyszenia;
4. noszenia odznak Stowarzyszenia wydawanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
§ 11
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1. przestrzegania
postanowień
statutowych,
regulaminów
i
uchwał
Stowarzyszenia;
2. brania czynnego udziału w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;
3. opłacania
składek
członkowskich
w
wysokości
ustalonej
przez
Stowarzyszenia;

władz
Zarząd

§ 12
1.
2.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub
organizacja, która zadeklaruje chęć współpracy. Członkowie wspierający będący
osobami prawnymi są reprezentowani w pracach przez swojego przedstawiciela.
Członków wspierających w poczet Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd
Stowarzyszenia.
§ 13

Członkowie wspierający
z zdeklarowanych świadczeń.

są

zobowiązani

do

regularnego

wywiązywania

się

§ 14
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Uchwały o przyjęciu do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
§ 15
Członkowie wspierający i honorowi mają prawo wypowiadać się we wszystkich
sprawach objętych działalnością Stowarzyszenia, jak również uczestniczyć w Walnym
Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym. Natomiast nie przysługuje
bierne prawo wyborcze
§ 16
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa z chwilą:
1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie;
2. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu:
 nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz
Stowarzyszenia oraz działania na szkodę Stowarzyszenia;
 skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową utraty praw
publicznych;
 śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
będącego osobą prawną;
 zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż 1 rok;.
Członkowie wykluczeni mają prawo odwołania się do walnego zebrania od
uchwały zarządu w przedmiocie wykluczenia.

Rozdział IV
Władze
§ 17
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
2. Zarząd Stowarzyszenia;
3. Komisja Rewizyjna;
§ 18
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do glosowania.
§ 19
1.
2.

3.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz do roku i
zwoływane jest przez Zarząd.
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Stowarzyszenia może zostać zwołane w
każdym czasie z inicjatywy Zarządu na wniosek grupy członków Stowarzyszenia
reprezentujących
co najmniej 1/10 ogólnej liczby członków lub na wniosek
Komisji Rewizyjnej.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia
członków co najmniej 14 dni wcześniej.
§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. akceptacja głównych kierunków działalności Stowarzyszenia; przedstawionych przez
zarząd
2. ocena działalności i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
3. podejmowanie uchwał a także rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej o
absolutorium dla Zarządu
4. uchwalenie ordynacji wyborczej;
5. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. uchwalenie Statutu i wprowadzenie do niego zmian;
7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązywania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego
majątku;
§ 21
1.
2.

Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeżeli weźmie w nim udział w
pierwszym terminie nie mniej niż ½ członków, a w drugim terminie bez względu
na liczbę członków.
Uchwały Walnego zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów.

3.
4.
5.
6.
7.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym.
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków.
W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i skarbnik.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz po roku.
Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności
ponad połowy członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje
głos prezesa.
§ 22

Do
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kompetencji Zarządu należy:
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
sporządzanie sprawozdań z działalności;
uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia;
rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami powstałych na tle działalności
Stowarzyszenia;
podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Stowarzyszenia z organizacji
krajowych i międzynarodowych;
zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
ustalanie składek członkowskich;
W razie gdy skład zarządu stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji której dokonują
członkowie organu. Liczba osób powołanych w ten sposób nie może przekraczać 1/3
liczby członków powołanych do organu.
§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu
Stowarzyszenia.
3. Członek Komisji Rewizyjnej wykonuje swoje funkcje społecznie.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.
5. Komisja Rewizyjna jest wybierana na okres 4 lat w głosowaniu tajnym i składa się z
3 członków.
§ 24
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrola działalności gospodarczo- finansowej Stowarzyszenia;
2. kontrola całej pracy Zarządu, również działalności dotyczącej realizacji celów
statutowych;
3. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium
Zarządowi;
W razie gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują
członkowie organu. Liczba osób powołanych w ten sposób nie może przekraczać 1/3
liczby członków powołanych do organu.

§ 25
Komisja
Rewizyjna
zobowiązana
jest
do
składania
sprawozdań
przeprowadzonych kontroli na corocznym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

z

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia
§ 26
1.
2.

3.
4.
5.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz finanse.
Na majątek Stowarzyszenia składają się składki członkowskie, darowizny,
spadki, zapisy, wpływ z własnej działalności, dochody z kapitału (odsetki, lokaty,
akcje), dochody z majątku stowarzyszenia, dotacje, również z budżetu państwa i
jednostek zarządu terytorialnego, subwencje, kontrakty, środki z funduszy
publicznych, granty, zlecenia usług, wpływy z ofiarności publicznej i wpływy z
imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje i darowizny według zasad
określonych w odrębnych przepisach.
Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia
zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów,
pracowników oraz innych członków bliskich.
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.
§ 27

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych,
Stowarzyszenia, zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes
Zarządu bądź w przypadku jego nieobecności Wiceprezes Zarządu.

Rozdział VI
Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 28
1.
2.
3.

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej 50 % członków Stowarzyszenia.
Walne Zebranie podejmując Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, określa
sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele zgodne z
celami statutowymi Stowarzyszenia.
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje walne zebranie członków
bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do glosowania.
§ 29

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia przy zastosowaniu
przepisów Ustawy z dn. 07.04.1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104
z późn. Zm.).

Rozdział VII

Postanowienia końcowe
§ 30
Niniejszy statut został zatwierdzony przez Walne Zebranie członków w dniu 10.05.2007
§ 31
Statut i jego zmiany wchodzą w życie w dniu zatwierdzenia przez Walne Zebranie
z mocą obowiązującą od dnia uprawomocnienia się stosownego postanowienia Sądu
Rejonowego.

