
STATUT STOWARZYSZENIA
EURYDYKI  

W BIAŁYMSTOKU

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie  Eurydyki  w  Białymstoku  jest  organizacją  zrzeszającą  kobiety  z  problemem

onkologicznym, po operacji ginekologicznej.
§2

Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną, dobrowolną i samorządną działającą na zasadach

STOWARZYSZENIA- na mocy Ustawy: Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.  Nr 20 poz. 104 z dnia 7

kwietnia 1989r. z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz. U. Nr 03

poz. 873 z dnia 29 maja 2003r.) oraz niniejszego STATUTU.

§3  
Stowarzyszenie Eurydyki posiada osobowość prawną.

§4  

Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo podlaskie.

§5
       1.Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków stowarzyszenia

 oraz pracy wolontariatu - ochotniczek.

       2.Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
 3.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności
gospodarczej Stowarzyszenia służy do realizacji celów statutowych na rzecz grupy
kobiet z problemem onkologicznym, po operacji ginekologicznej.

§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym  samym lub

podobnym profilu działania.



          Rozdział II 

Cele i środki działania

§7
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z problemem onkologicznym, po

operacji ginekologicznej.
§8

Cel ten jest  realizowany przez organizowanie szkoleń profesjonalistów i  liderek  „Ochotniczek".

Ochotniczki  są to  kobiety po leczeniu raka  układu rodnego w pełni zrehabilitowane, które po

odpowiednim przeszkoleniu  udzielają wsparcia psychicznego i  informacji  kobietom dotkniętym

rakiem układu  rodnego.

§9 

Stowarzyszenie Eurydyki reprezentuje wszystkich zrzeszonych w Stowarzyszeniu.

§10 

Zadania Stowarzyszenia obejmują:
        1.Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy,
       2. Promocję i organizację wolontariatu,
       3.Reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem jajnika oraz rakiem całego

układu rodnego,
       4.Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym dotkniętym rakiem jajnika oraz

rakiem całego układu rodnego będącym w skrajnie trudnej sytuacji,
        5. Programowanie i nadzór merytoryczny nad szkoleniem Ochotniczek - organizowanie

 i czuwanie nad jakością szkoleń merytorycznych pracowników stowarzyszenia
(fizjoterapeutów i psychologów),

       6.Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiet po leczeniu raka jajnika i raka
całego układu rodnego oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia,
       7. Przedstawianie problemów dotyczących kobiet z rakiem układu rodnego lokalnym organom 

władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizowanie zdrowia publicznego,
       8.Włączenie się do akcji na rzecz wczesnego wykrywania, leczenia oraz rehabilitacji

kobiet dotkniętych rakiem jajnika oraz rakiem całego układu rodnego,

      9.Podejmowanie działań  dla zapewnienia  kobietom  po operacji  ginekologiczne
możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji,

     10.Udział w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji do walki z rakiem
jajnika oraz z rakiem całego układu rodnego,

     11. Podejmowanie  prac  i  działań,  zmierzających  do współdziałania  z władzami,
stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i fundacjami
działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych,

     12. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.,
     13. Działanie   na   rzecz   profilaktyki   zdrowia   poprzez   organizowanie   seminariów,
konferencji, spotkań, szkoleń, kursów, wykładów, warsztatów, imprez artystycznych,
konkursów, turniejów itp.,



     14.Promowanie   i   wdrażanie   turystyki,   krajoznawstwa    i   kultury   jako   pomocy
w zdrowieniu i poprawie jakości życia chorych,

     15.Organizowanie punktów informacyjnych, konsultacyjnych w oddziałach szpitalnych
i przychodniach,

     16. Pomoc w ubieganiu się o status osoby niepełnosprawnej,
     17.Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację zadań statutowych,

     18.Ochronę i promocję zdrowia,
    19.Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

                                                                   Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
       1.Członków zwyczajnych,

       2.Członków honorowych.

§12

      1.Członkiem  zwyczajnym  Stowarzyszenia   mogą  być osoby,  które zadeklarowały

realizację celów statutowych, złożyły pisemną deklarację i zostały przyjęte w poczet

członków Stowarzyszenia oraz opłacają składki.

      2.Członek zwyczajny ma prawo wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

zgłaszać opinie i wnioski oraz wypowiadać się we wszystkich sprawach dotyczących

Stowarzyszenia.

      3.Członek   zwyczajny   zobowiązany   jest   do:   aktywnego   uczestnictwa   w   pracy

i realizacji celów Stowarzyszenia, przestrzegania statutu, regulaminu i uchwał władz

Stowarzyszenia, regularnego płacenia składek.

§13

      1.Członkiem honorowym może być osoba wybitnie zasłużona dla Stowarzyszenia.

      2.Nadanie godności członka honorowego następuje przez podjęcie uchwały Walnego

Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§14

        1.Przynależność członków do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

        a. dobrowolnego   wystąpienia   zgłoszenia   na   piśmie   Zarządowi   Stowarzyszenia,

po uprzednim uregulowaniu ewentualnych zobowiązań,

        b. skreślenia    z    listy    członków    Stowarzyszenia,    dokonanego    przez    Zarząd

Stowarzyszenia w wyniku:

      - zaprzestania działalności zgodnej z ideami i celami Stowarzyszenia,

      - w wyniku nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy,

po wcześniejszym wezwaniu do uregulowania zaległości z zagrożeniem skreśleniem

z listy.



      2.Zarząd zobowiązany jest zawiadomić Członka o wykluczeniu, podając przyczyny

i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Walne Zebranie Członków podejmuje

decyzję ostateczną na najbliższym zebraniu.

      3. Członek Stowarzyszenia może zawiesić członkostwo na określony czas składając

pisemne oświadczenie do Zarządu Stowarzyszenia.

                                                                  Rozdział IV 

                                            Struktura i władze Stowarzyszenia

§15 
Władzami Stowarzyszenia są:

       1.Walne   Zebranie   Członków   Stowarzyszenia   zwane   dalej   Walnym   Zebraniem

Członków.

       2.Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem.

        3.Komisja Rewizyjna.

§16 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

       1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

       2.W Walnym Zebraniu Członków udział biorą:

         a. Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni (§ 11 ust. 1),

         b. Z głosem doradczym - doradcy merytoryczni, członkowie honorowi ( § 1 1   ust. 2

i zaproszeni goście.

       3.O terminie, miejscu, i porządku Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia

członków nie później niż 14 dni przed terminem.

       4. Walne Zebranie Członków zwołane jest co najmniej jeden raz w roku, jako zebranie

sprawozdawcze, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

      5. Uchwały Walnego Zebrania Członków, z zastrzeżeniem § 19 ust. 5 i § 23 ust. 1

statutu, zapadają:

        a. W pierwszym terminie - bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym

lub jawnym przy obecności 50% członków + 1,

        b. W drugim terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§17
      1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
      2.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku.
      3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
       a. z własnej inicjatywy z przyczyn ważnych dla działalności Stowarzyszenia,

        b. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
         c. na żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych.
     4.W przypadkach określonych w ust. 3 pkt. b i c - Nadzwyczajne Walne Zebranie

Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty przedstawienia



 wniosku Zarządowi.
     5.Nadzwyczajne Walne Zebranie  Członków obraduje wyłącznie  nad  sprawami,

dla których zostało zwołane.
                       §18  

Do Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:

     1.Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

     2.Uchwalanie statutu i jego zmian,

     3.Uchwalanie regulaminu obrad i ordynacji wyborczej,

     4.Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

     5.Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

     6.Uchwalanie budżetu i zasad finansowania działalności Stowarzyszenia,

     7.Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

     8.Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

     9. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian do statutu Stowarzyszenia i przeznaczeniu

         jego majątku,

    10.Rozpoznawanie odwołań w sprawie pozbawienia członkostwa,

    11.Rozpoznawanie wniosków o zawieszenie członkostwa w Stowarzyszeniu,

    12. Podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

    13.Uchwalanie wysokości składek członkowskich,

    14.Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§19 

Zarząd

      1.W okresie między Walnymi Zebraniami Członków, Zarząd jest najwyższą władzą

Stowarzyszenia, a za swoją pracę odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

       2.Zarząd składa się z 5 członków, w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika

oraz 1 członka.

       3.Posiedzenie Zarządu odbywa się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy

w roku.

      4.Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad

połowy członków. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos

Prezesa Zarządu.

     5.Kadencja Zarządu trwa 4 lata, a jego wybór odbywa się   w głosowaniu tajnym,

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych

do głosowania członków.

     6.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia

w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany spośród nie wybranych

kandydatów,   według   kolejności   uzyskanych   głosów.   Liczba   dokooptowanych

członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.



§20
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
       1.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
      2.Opracowanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz czuwanie

nad ich realizacją.
      3.Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków.
      4.Ustalanie budżetu i preliminarzy.

      5.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
      6.Powołanie merytorycznych zespołów roboczych.
      7.Współorganizowanie centralnych szkoleń liderek ochotniczek i profesjonalistów.

      8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
      9. Sporządzanie sprawozdań z działalności.

      10. Wnioskowanie o nadanie godności członka honorowego.
     11.Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.

§21 
Komisja Rewizyjna

1.Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli lub nadzoru,
odrębnym od organu zarządzającego i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania
 kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli
i nadzoru:

        a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

        b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
          c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8
ustawy z dnia 3  marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi
podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154,
poz. 1799 z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60,
poz. 535).

      2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
Członków spośród członków Stowarzyszenia na okres 4 lat.

       3.Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
       4. Do zadań Komisji Rewizyjnej Należy:

        a. kontrola działalności gospodarczo-finansowej Stowarzyszenia,
         b. kontrola zgodności działalności merytorycznej Zarządu z uchwałami i decyzjami

Walnego Zebrania Członków, zebrania Zarządu,
          c. wnioskowanie
prawo  żądania   zwołania   Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania   Członków  jak

również o udzielenie absolutorium Zarządowi.
      5.Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do składania sprawozdań ze swojej działalności

 po zakończeniu każdego roku kalendarzowego.
      6. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
2/3 członków Komisji. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego
      7. Komisja Rewizyjna ma prawo w trakcie kadencji uzupełnić swój skład o nie więcej
niż 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.



 

Rozdział V 

Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§22 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

         a. Składki członkowskie,
          b. Darowizny, spadki i zapisy,

            c. Dotacje,
          d. Wpływy z własnej działalności,
           e. Wpływy z ofiarności publicznej,
          f. Wpływy z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie,

          g. Wpływy z działalności gospodarczej.
        2.Stowarzyszenie   prowadzi   gospodarkę  finansową   oraz   rachunkowość  zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

       3. Do udzielenia pełnomocnictw nabywania praw i zaciągania zobowiązań, w tym
zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes i dwóch
członków  Za rząd u.

      4.Członkom Zarządu zabrania się:
         a. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim 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.

       b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia 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.

        c. wykorzystania majątku Stowarzyszenia 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 Stowarzyszenia.

   d.  zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których  uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich bliskich.



Rozdział VI 

Rozwiązanie Stowarzyszenia

§23
      1.Uchwałę o  rozwiązaniu  Stowarzyszenia   podejmuje Walne Zebranie  Członków

przyjętą większością głosów w obecności co najmniej 50% członków + 1 osoba.
      2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków

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

     3.W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych
 w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII

                                                                 Postanowienia końcowe

§24

        1.Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być

przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały

umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia określonego

w § 16 ust. 3 należy załączyć projekty stosowanych uchwał.

        S2.Statut i jego zmiany wchodzą w życie w dniu uprawomocnienia się stosownego

postanowienia Sądu Rejestrowego.


