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§ft#A3§#E§§

§PP w €S*E§tffEE

§§E

l{P.

{temie**olĘ eclnralrrmę *a §t&rypcąirrym §fuErrgglł Eeforan§x x *rtF* ffi- Są §ffi r.o a nartępnie
dosto*mlry do cffi*r§ z dn$t 22 styunia ź*l§ r- c zmianic ,§berf g &iafalna§ci pżytku
publ*czrĘ§ ioxłł***Ehr*x§e gra rłie*tórpłłinrplr txtałlf {ryr- §" llr ĘĘ poz" 1l[6}, arł, 33}
tra&*ąreairryn lffatnyrlł Eebrini$ rg dnic 3Ę. €}ź" E€lt3 ą ernienFcrły na !fil*inyrr*
w dn§u E? kĘ§ ź$Lżr.} oraz poprmiorry * §dnł.aE*ćĘ na l*a&wpairrym lfifatra9rn
lrdniu 15 paźdrieraEh 2$lS rolnł.

i ucitw*§crr5 *a
Zeforani*r
Zefurani*ł

*cEBEaAł. i

Pget*ne*ienta ogólne

§l

t-

GorzorłłskieStowarłyszenie AMAZONEK

SPP fififilll€ daĘ

Steułarzxxzen§enrr posiada

osłlboqgcśćprcwną-

ż" filazwa Stowarayszenia

lesE ze$trże'iona"

§t
Terertern dzi*krtia §t*ur*rzyszeeiia iesł Goraórłęł Wlkp" i oko§ice.

§g

1-

7-

$toł*eara§szen§e op$era §refsją deiatclność na pró§y spcłecznei

alonkórg.

S* prcwradz**§a są*ło§clł §pn§!ńł może zatrąrdn!ć pracown§ków.

Stcwarapzenie rnoźę prouradzić dz§ałalrrośćgosp*darcą w$ąaznie §akt dodatkową
pe$kel publ§carrego. S*ch6d z dz€ałalncścE gospadarczej słuĘ

Tnłstosunku dc} deia*a§ności

realizacj! celów statułouącfu §t*ułarłyxenia.

3"

Daiałalncść§atąrteĘera §towarzxszer*ia mcż* fulc odpł*tna i *i*odpłntfia
*astęBt njących zadań pub§iczrrych:

al ocFłr*ny ł pr*rrulcii
bl daiałan§a na

Łry

zakresie

z#rgęgia

rae§E os#b *iepeln*spnałaenyclt

c/ ed*kae!§" wydawni*t*ł bn*szuą plakatów i rrłateriałów edł*karylnych
d/ daiałań ns rgecz integracjt europejskiej *raz rozwijania kcntaktów i współpracy
miqdzy kluban,li Arnazc*ele"

4.

Dcchód z dziatalncśclodpłat*ej rn*że być prłeznacżsny tylkc na realieację celów
§tćt*tswycŁ łsłuźywyłryanler*alizacjiła*ari wyr*i§§i§ł?ych w psdp§nl€a=Łł a, Ę co d.
1

§4

§towrłpłexie rn<pże esżp*ć odzma&

rra xsadacfu e>kreśEcnryft wł praep§*ch

§ pfu€zę€i

sztz*gółornrlprla"

§5

§"

§togEarffiera§e r**że b$ eł*mkier* kł-*§crałpk § rrłFędry*arodcwyc$t *rga*§zacji * tyFĘ §aĘEly.n
$ub pe#*fułry"rał prg&§at da§ałarł§a-

?" §

&

łłfi,E fuĘda §#V@p§en§u z ł*rh degydłlje
Wa§*e Zebrłgl§e flełł>nltów więkaością kmpa§§fi&$lercną ts nraj*rr*§e§ ż/3 gtosłlw donŁów
prewsąw§en§*

orgarrizłc§i" a któwfu r§*$f& w

nałycajnych bEeących udziat w

}f$a§rryrn Zebran6cl

Cetonffiłp.

R€}zBzlAŁll
f,.*l* i

spcs+Ędeiahnia
§§

Celenm §to*,rar46aerai* jest

:

l. Fgszuk§wanEe form i rnet<rd rehabilitacli fizyczn*j i pEphiczr*i k+b§et płr abiegu
ż- RłlzĘeparł§eep§*Ł§ nad kgbietarni oczekującyrni na zabieg operacyinv1"

4.
§.

rnastektcrn§i.

ŁtdeEelenie pomffiy kob:etgm po mastektonnii piersi.

Fnrwadzenie p*radxEctwa przez fekarzy. psvcltclogów" spec§a§lst$w inrrvch dz§edain oraz
kobieĘ pc praebffim ł*bie6u operarryjnynn"
§płf*nrn*t*arłE* sp*fecze*sŁłłr* o

prabl*rnaĘce ckorób *cwe§ał*rowych-

§?
§towarłpzem§e rea§§m:je *moje c*§e p*preez:

1"

Frs!ńładaenie rehgbi§łtacjE fizycznej § pEph§cane! p€} aabEegach łnas{ekt*rmii u§atwĘącej

2.

pcwańt da pr*cy zawodawe§" Ęcia rodxinnego i nnałżeńskiego"
Frcpag*wanłe *łiałalnnściSt*urłrłyszenia oraz jego idei"

3

.
5.
4

6.
?

.

.
9.

8

i

wyn*§enę dośęgiadcaeń e onkotryEczrtyr*i kiubarn§
i sttrw*rryse*ftiarlri Ę, krajłr i ea granią-

" Naw!ąą6racrle §fl§p#p!,acy

Zazn*jarniar*ie sp*łeceeństwa z prob|ernatyleą kobieqgch chCIńh ł}swt}twor§Ęf,h"

§łfarmcwa*ie i szerzerrle idei w€ze§fteso

wykrycia cheńb rło§f§t16,§rc$fych

u kpbEet oraz

sitł.tteczności r*retod leczenia"

8rg*rtEzowanie ler:eni* senatoryjnego przyrrac*jąceg{, §pfawna§ć i podnosaącega lmndycję
fizryczną i psycfuEczną pa zabłegu-

Pgmgc w zaspatrćeniu rx prcte4p piers§, prukE"
lńĄdaciianie brg§euą plalcatóqr, łmateria*óxł edukacryjrry*h-

ą

Organir*wanie sa*łapomomwei rehabilitacii w §prrrłie aŁc§i ,,cchotniczeIf. ,,Schctnlczki"
kobietar*i po
r**sŁeŁt*mii pi*rsi. kt*re p* fe*h*rłły* pr=*=aŁ*l*rti* p*dejrł,łują
=afuieg*cŁ

ż

g§§@lwe{ś§
włry§Eemeepg,*§e@łXł

§@affiw##Xexfrm*

XmSFgxx&Xerep&ełŃl*affififi.§
frłFfrpłrĘt*ry§*ą*f;{§

s

!- fsen§ewp*x mryą fuś@@' prrc.
Ł ee&c p:m ffi*EĘćFą*ryXąffil*#*m§re-ąpamńą
§#
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:

;
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l
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§_
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§-
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*xWn ffiffisx pe*e @

**ędxwaeł§l#*
ql@ęn

Ł ffifox

W

ffina

*oe**Ę

łffińs foĘIć Ń
eflEffie *& pamqa a*rffin
m &§p rry pęw **mą M

&*

raą

§ płt

rul*tĘ

hmcqnw#eilćfisoĘ &*ar**a* ryĘńkela*Ę§"

§- ffi

Ą ffiry*u**ffi
re*rx1$ex&odł* §§kŃ7'*rąĄrm pofu*Ł
@5_ e*e g#§",Ęmlłbmąe ffixr§ §§Effilee*g§ą *ęłmMr§ą&Ł
*,§§

Mw&sm*p,wfu
ł" &pwąe i*errąo r§§ *!ME&#
a tffi#*ru& * *€#Ł
ffi+
*

fu*gErsnĘ
rygm*m@ prc ffi
@cFł

Wmrąry*a,
3- Ęb.w*B{#Ę*r&s§er i@fuex pod*wnrybefulwłpm*l,
4- nrmqffi*e atrĘ@ śn*efut i prłmyfupx-gw,Ę
§ Mlą
e ffięg karlb trg**,ą rlM§ @l
Ww*ffit*
z &g &łóry *e ąąpEeresre! € fuĘałłre*a.

o

ffilł*l

§13
Cz*<rr:ek

xryczajft§ efuw{ązar*y }est d*:

i" ekąłłe&*§* łłcze*lrBc=eą§a w pracach
ż- Pram§ł-:egam§a sffitstąl, reguler*ił*ów
3"

E

§

rea§iaaciE ce!ów stattrt*wtłyc§t §t*w*rłysue*la,

ą:cłwałwt*dz §te*umrryeda-

S@camia skfadeŁ

§l§

t-

C-tcnek mpE*Ęęcy § ftortmonry, z wy§ę§k§*m €ryftĘ*§§
pcsiada p§alłfa okreśiane $. § t 3" *st. 2-5.

ż- f;dorck
3.
4"

§

fu§ełmega p§,*itrs

wyb*rcaego

wspł*raiąsy i $anor*ry rĘa pr§r}so furać udzi*t glosem dgr*deeryrn w stah.łtawrych

głladzach §ten*arzyszen§a.

Crbrt€l§

t*spierłig jest

zobawEą?Ęfiy

świadczeń e!,§z p!-re5§ffegan*a sffiutu i

€dsnŁ§§ie

*pnsr$łBi narolni**E

ą

dc

regu§amego tłąn*a!ązp*anEa sie z deklan*wanych

ere?nłra§

S&tł:arryz*nEa-

a pł*cemia *k*adek-

§t4

1.

fzłarllrgrsfiirc §EmrarłpenEa ushje na slarlek:

1"

L

3-

4.
5"

6-

Doforowolnej rezygnac§i z pruprależ*ościdg §tewarryszenEa" ąłoszenej na pBśrnie
Ęrłądowi" po t*przedrtir* *regłłłor*an§ł.tskładek t ir*:ych zebcwiąz*ń"
{3tg*Ę osafuryłłoś*§prawne§ praez czlonka rłłsp§era!ącęą

z tis8g członków e por*łcd* *ie*spł-*wied*iwionega za§egar*a z sptaĘ składek
§ułb §*mpch zcbcwiązaĄ pł-rea okr*s przekreczający S rries§ęcy,
}difyBtfur.r*nEa a §t*tłł*rąfszenia rra sbtek deq6ji Zaraądą w praypadku stłxiea,dzenla
łaĘcpfu narcszeń zasad gtatuturgycĘ r*iepreestriegania psĘno*vieĄ
§kreś§err§*

Wyk§uaen§a xł urgrr§ku p§aĘ§s§Ęsc§le§*

d*datbuą w

$ET

ecu§**a sądu p**;eee*r*ego *łzeka}ącego

kaę

p*stac* p*afuwi**a praw p*bi§cznph,

fuzfuav*Eerria pg-ał6, {Etonkesfl§tsfle **or*rroułegc w rx,gnifu uc&ruraty §#*adż

Stewar45zen!ą

które cz§gg*osłt*,* *adato-

ż" rill przypd**

*lr*śl*rxpli §ś er§t"l*ą ą 5 Eafąd łcfuc**Ę=xr*g jest eawia&mić ce*anka
a sŁ*eśł*rłi*ł*b *yklłsrz*xiu. p*rdając *rry€yr§J - xk=axią1 $r#w* w*§*sierłie *dw*ła*ie da
tfifa§*ege Zefurarłia Cztgnkó:łg rrs t€rrrłi*ie 14 drti ed daĘ ćcrę*ełie tłchvffily.

3-

{!c

móŁ klórym admówiono prawr algnlosmła §tfiffii€

w $§ć,2"

4

się odpowiednic zasady określone

ncm}zE*Ł3g

§§ukerra organfułcę§fia

§l§
Władzam§

1.

2.

3"

xtacee§rłtgmE

§t*rł*reysuertFa

ą:

§Ła§gle Zebr-an*e §ełor*kółą

ZarłąĄ
KomBs§a fien*§zylnt*-

§36

ł" §ade*q§a

trłłła4 lata" a ich wybór

wszsłstfticfu włade §towarzltae*ia

ta§ryrrx bea*ręEędną łprększościąg§csćtr" \llfufoór wl-adz nastęsuie

od@a

się xł głesotłłanlu

spaśrffnieagraniczonej

BiczĘ fum@atow-

ż" Łzl**ksswe

ęrybrar:§ do tłłładz§tł:*rararysze*ia n*agą tę §ĘlE!ą furrŁc§ę p*łniĆ dw§* kadencj* i

więce.i lub d* cdr*rc*ania"

3.

{3cłlr*@ $*ada §totłłar4§saenła" leże§l §tatł"Tt nie sfurrowi !łrare*Ę pd*jnnour*ne ą
w gfoso*anEu iawnyrn §#yldĘ więirsałrściąs§o§są prgy ohecności. co najrnniej pototły
ogćflrtej i'l*by uprer*r*Eeryrch cd+nl<ów

§l?
W przypadku usĘpi*aria, wykluczem§a lą*b śm*iercic*ortków t*łłada §tcwarłysaenla w trakc§e
*adenc§i sk§ad cscbe§ry Ęch wfade jest r.*zelpelniar*y spcśród rłi*wybranycfu fimrłĄdatów" wg
k*Ee§x*§c§ xzys§tarrych słosów" §ęba dok*<rptowarryeh w terł sptxób czf*rtków $!e rncŻe
pneŁrł:ezyć #3 łiczby człc,nleósńr pochcdącłłch z wyborów"
w*t-[tlE ZEB&Attt* E €ZŁsnrxóW

§18

- lĄla§rpe l*braffi§* Ceł*łtk&łł§est łła§*ryźsząwładaą Stowar:ryszenia"
ż" WtĄfa§my*r 7ebraniąr bi*ną *dzi*t:
l

a}

h)
3" o

- *łonkcwie nłryczair:i"
*
p gtgsem dcradcryrn
cełonkc*łie wspierająqr" honarot*gi i zapr*słenE gcŚcie"

z

#aser*

stałw:rx§ącryrrł

miejscą terminie i parząd§eu obrad Zarłąd powiadann§a cufonŁów co na}mniej 14 dni płzed

terr*"linem"

4"

UchwaĘ Walnegc Zebt"arria

zapada.frą prry

obecn*ści:

} w pier*szyrn t*rrrłiglie - lirzby czicnków oi<reślcnryhxł §l§ tłst" 3,
b } rr drugirn teru*§n§e * wyefia{x}rł$Et t{§ tynr §*łByitt drrix 15 min- póŹ*iej cd pierws:ego
tęrr*ir** - bea qagłędu :ra lEcłĘ łsób ugmx*i*nych d* gł*s*łł,łłnia.
e

5

§x3

t" trłYa§ne frghraagig *łąmk&e tmcże bń ryine i na&ąlmir*a
ż- lń§a§rae Zefuąąr*Ee *bradł$* urg łlchl*ł*lofiego prłeżsiebie regł.ł§arn§rła: gbrad3" §tldzurpi;*e

4-

7*fur*c*e EłSalm* r**że cdbywać

s!ę

łe k*:żć§mT eEąsie

rał szczegć§nie

uz*s*dnierrycfu preyp*d*ac*"t.
§,ładasą5aajrp* §fa§rte &&ra*§e

a}
b}

5" W

m*łuje Eareąd:

zwłasne3- i*iĘ#i6ąx
na żądanie K*rn§sii Rennr§ryine!.

c}

rr* uruFety*tew*ne żądanie

ca :ta}rrtrtiej 15 czł**k*tłrłłąyeaalrrych"

prąlpadku okeśil*nph $g t"l§Ępi* ą pkt, ofo' i -t' tladz:łryeza§ne tńfaEne Zebr"*nie nie
powinł*o być nnł*tar:e nEe $źłłie§rłiżvł c!ągu 4 ty6odł.,i od daty prłeds*w$e*ia gnioskłl

6"

Zarządt*łri-

S{ada*ryaajne Walne ZeŁramie cbraduje wyłącznie nad spra*łami, dl* ktćrych zostało
ł:wołane-

§2c
Dc ktmpet*rcii ttralnąo 3ebrania w szceególnośat n*|eĘ:

" Ok*ślenie gt*txr:ych kierurrldtry działarłia §towarąlseenia,
ż- tlchqfl*§enie Statr"gtu jego zmian"
t

i

3. {.lc*rxalerr§e regułar*irrów łrłładz§tłrurar:yszenia,
4" Uchułalen*ebudź:etą
5. tĘbór i edwłrła*Be mta*fo&w wt*da §tc*rarryseenia,
6- §adawa*§e i pcaba*ri*nie g*drxsśct Czł*gr§<p !-lcnorowegą
7. fiozpatryranie odęmla* rrr xpł-awacfu tat**§ecr*skiclt cd uch*rałEarądą
S. Podefram*ła*ie uchrgaf o prłyrra§eżnośc§ do innych oryarcizacji,
9" Me§r*at*eanE* lrcłrwr*Ę a rezvxĘzanlu §tov*ar:yszenia i pł-eezn*ezeniu iego
1S" fudejrnmare*ee uc§a*r:*fu

rar

§*nrych spraurach watiesicrryctł

Fd

r*tajątku,

oerady.

ZAftZĘs

§l1

ł- Łal-ząó
ż.

kienr"tje

młokrataltern de§*fuin*ści §tcwarzysaenia, r*pr*enfu§*!e na mtłrxątr,łi pe*osi

*dpctłłiedzialnaśćprzed Walnyrn ZebraniernZarłąd sktada się z 5 czicnkóą tłtym jest:
Preze§,
Wicepnezes,

SekreĘrz,
§karbł*iŁ

s

- CłłorłekZarzĘdtr.

3- Zsady dz§ałaa*a Zxraądu ł"łsta§a r+gu§ar$ln łrcłnła§orry pł-cez &raąd.
ą" Fgs§edzemFa 3*rądu *d&rur*§ą s§ę w rł*arę p§trćeĘ m§e rmdaF*§ jedmak m§ż 4 r,aey tnł r*ku.
5" f_e?*mkEeErrr Z*raędu ftie pxc}źe byc cs*k skazana paęBwł@g§l$c§ryrn wpekiem z* F!-ćgsĘp§§tr§
ł.lrnyśinBe§cigane z oskrźen§a pubii*neg<r iub prłcstępshłłesfur&eure"

§22
B* rakrescr dzł"*fu*§a Zaraąde.ł r:*§*Ę:

t.
2.

Rea§leac§a ce§6wł
§"lsta§enie

§tcurarła*e*ia *r*z

uc&łr*rał Walrłegc &branEa,

budżetu § prglErrti*arry,

345-

Ztłłoły*łanielłfalnego Zebranią

7"

tĄfniąskarłłanieo nadanie lub pozbawienBe godnościC*złonka }l*łtcroxlego §<l*rarryzenEa,

6.

8.

§prxtłłcwanie ae,ządu nad rnajątkier* Stotłcarzgsaenia
OrganEzcwanie i Brawadze*ie deiałalarości§ołłrarłyszenia,
Proąładaenie dokumentacji całomlowskiej,

Fodelmowa*ie ł."lchrpatw sprawach człankowskich {prryimouraxĘ skre§lanie}-

l{§§.l

i§lĄ *§blłłzTj }lA
§23

1.
2-

Konrrisja Rewi4gin* jest rłłtadzą Stowarłpzenia po*ra§artą d* k*ntroli *ad iege dzEataBnaścią.

Komisla sktada się z 3 mlonkórłł, wtyrn:
- Praexł*dn§czącegą

-Zastępry,

3-

- Sekretarga.

a} C*oa-tkowie Knrn-r.sj§ Rer*izryjnej rłie rncgą być członbrłriZarządu §to*łałT seenia ani
pczcsEtłrłĆa nirni w nnłiąaku rłałźe*skir*"we wspóEnym p*życiu, cńr stcs$rłk§"ł pokrewi*łts§łra,
pow€ncunctwca

b}

leń podleglaści słrrżlbarruej"

f*ł§o*kie*n ldcrnisji fiewiryin*i nie nłłlżebyć osoba

skaa*a pra*,&rfi§cnyr$ wyrckiern

za

prze§Ęp§her§ urnyś§mie ściga$e z as§<arżenia publicerrego lub przesłęps§ro gkarbolńre-

§r{
Dq*

gakresłl dział*l*ośc§K*l:tssj§ fiewiryj*ej naieżą:
]_

2

-

.

3.

Kcntrc§a dzia*alncści §tetłrarryszenia.
Pratłło żądania aałolania Nadłłryczajnego Walnego Zebrania, a

bkże pruuv§ aałołaniazebrania

Łałządu,
§kładanie sprawozdań ze svrojej daialalnościna lfifalnym Zebraniu Cztgnldw.

-

§zs
Cł*crłkoxł§* §{***§s!i fiewi,zy§n*§ r*aią pratłre fu,*ć tl*:§af z g!*sern d*radcąrr* rv p*sBedz*nlach

Zarądu.

§2s
KornĘa Rew§ry§*a

de§a§a rła Fodstawie regulaminul ucflrłła§onegłr przez

Bfalne Zebrarłie f,*łonNów.

*{§ffifitr"v
*t${tek

i&rdtre

§2?
Mająfek §t*r*rał-ĄFzenia sbn*wią nieruchomcśĄ ruclrorności i &.łndusae.
§23

}.

Źra*arni pcrłrsta*ia rna!ątklr §taxrał-ryzenia
- §kłćdH

-
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