Tekst Jednolity Statutu Stowarzyszenia „Moja Mammografia” zatwierdzony Uchwałą
nr 1/2013 Zgromadzenia Członków z dnia 09.12.2013.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Moja Mammografia i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
§2
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7
kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada
osobowość prawną.
§3
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Siedziba władz Stowarzyszenia mieści się w Gdańsku
3. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć stałe i
czasowe placówki terenowe.
§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
§5
Stowarzyszenie jest niezależną organizacją propagującą idee i koncepcje dotyczące szeroko
pojętej profilaktyki medycznej.
§6
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach
szczegółowych.
§7
Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.
Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia
§8

1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze
zadań publicznych dotyczących:
a. zwiększenia liczby osób korzystających z badań przesiewowych służących
wczesnemu wykrywaniu raka piersi,

b. poprawy jakości i koordynacji programów badań przesiewowych,
c. niesienia pomocy kobietom dotkniętych chorobą nowotworową,
d. wspomagania rozwoju wiedzy o profilaktyce medycznej,
e. poprawy jakości życia społeczeństwa,
f. rozwoju nowych technologii medycznych,
g. rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej,
h. rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
i.

nauki i edukacji,

j.

poprawy dostępu ogółu społeczeństwa do najnowszych technologii medycznych na
obszarze całego kraju.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a. sporządzanie bądź zlecanie ekspertyz i raportów dotyczących życia publicznego i
gospodarczego w zakresie szeroko pojętej profilaktyki medycznej,
b. organizowanie debat, konferencji, seminariów i szkoleń służących gromadzeniu i
wymianie informacji oraz propagowaniu celów Stowarzyszenia,
c. działalność wydawniczą, publicystyczną oraz szkoleniową,
d. organizowanie, finansowanie i prowadzenie prac badawczych w dziedzinie nauk
społecznych, prawa i ekonomii,
e. organizowanie wystaw, odczytów oraz innych form propagujących działalność
Stowarzyszenia,
f. wykonywane nieodpłatnych i odpłatnych zadań publicznych,
g. doradztwo i pomoc organizacyjną i ekspercką oraz szkolenie członków i innych
podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
h. podejmowanie działań mających na celu zwiększanie środków finansowych i
wdrażanie przez instytucje państwowe i samorządowe programów profilaktycznych,
i.

prowadzenie współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi w celu
przedstawiania decydentom wyników badań naukowych w zakresie poprawy jakości
życia poprzez inicjowanie zachowań profilaktycznych,

j.

inicjowanie oraz aktywne uczestnictwo w procesie przygotowań programów
przesiewowych w Ministerstwie Zdrowia i Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
monitorowanie przebiegu tych programów,

k. wskazywanie i proponowanie implementacji stałych regulacji prawnych dotyczących
rozwiązań

dostępu

do

usług

medycznych

na

obszarach

wiejskich

i

małomiasteczkowych, w szczególności w diagnostyce obrazowej i populacyjnych
programach przesiewowych,
l.

organizowanie kampanii społecznych w celu zwiększania liczby osób korzystających
z badań profilaktycznych zwiększających wczesną wykrywalność raka piersi,

m. świadczenie usług dla świadczeniodawców zainteresowanych poprawą zgłaszalności
na profilaktyczne badania przesiewowe.

3. Stowarzyszenie działa poprzez:
a. pracę społeczną członków Stowarzyszenia, członków Zarządu, pracowników i
wolontariuszy Stowarzyszenia wykonujących przedsięwzięcia o których mowa w
punkcie 2,
b. finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie 2,
c. finansowe wspieranie przedsięwzięć, o których mowa w punkcie 2,
d. pozyskiwanie sponsorów dla przedsięwzięć, o których mowa w punkcie 2,
e. zarejestrowane prawnie formy działalności gospodarczej.

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność, o której mowa w pkt. l na rzecz ogółu
społeczeństwa.

5. Dochody osiągnięte z działalności określonej w punkcie 2 przeznaczane zostaną na cele
statutowe.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 10

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. członków zwyczajnych,
b. członków wspierających,
c. członków honorowych.
§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c. regularnego opłacania składek.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub
rzeczową.

4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei krzewionych przez Stowarzyszenie i
realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
6. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się do Stowarzyszenia na podstawie
ich pisemnej deklaracji, w drodze uchwały Zarządu, podjętej w terminie do 2 miesięcy
od daty otrzymania deklaracji.
7. Nadanie tytułu członka honorowego oraz przyjęcie do Stowarzyszenia następuje na
podstawie wniosku Zarządu bądź 15 członków zwyczajnych, w drodze uchwały Walnego
Zebrania Członków podjętej na najbliższym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
§ 12
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
a. czynnego

i

biernego

uczestniczenia

w

wyborach

do

wszystkich

władz

Stowarzyszenia,
b. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
c. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia,
d. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia,
e. jednego głosu na Walnym Zebraniu Członków.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia.
§ 13
1. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych
władzach Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom
zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 14
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na
ręce Zarządu,

b. wykluczenia przez Zarząd:


z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich
lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy,



z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania
postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,



ze

względu

na

brak

przejawów

aktywnej

działalności

na

rzecz

Stowarzyszenia.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

2.

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu
przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty
doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa, co winno nastąpić w formie stosownej
uchwały Zarządu, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
§ 16

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej
niż przez dwie kadencje.

3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze
postanowienia statutu stanowią inaczej.
§ 17

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym
Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości na stronie
internetowej Stowarzyszenia www. mojamammografia.pl co najmniej na 14 dni przed
terminem Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny
wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zarząd
jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie do 2
miesięcy od otrzymania wniosku.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b. uchwalania zmian statutu,
c. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalanie budżetu,
g. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz Stowarzyszenia,
h. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,
lub jego władze,
k. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.
§ 18

1.

Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze
Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i przepisami prawa,
reprezentując

2.

Stowarzyszenia na zewnątrz.

Zarząd składa się z dwóch osób w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa, wybieranych
przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Do reprezentowania

Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest
jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

3.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

4.

Do kompetencji Zarządu należą:
A. realizacja celów Stowarzyszenia,
B. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
C. sporządzanie planów pracy i budżetu,
D. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
E. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
F. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
G. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
H. przyjmowanie, wykluczanie i wykreślanie członków.
§ 19

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym Przewodniczącego, Zastępcy oraz
Sekretarza.

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie działalności Zarządu,
b. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz
zebrania Zarządu,
d. składanie wniosków o udzielenie bądź nie, absolutorium dla Zarządu,
e. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
§ 20

1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji
uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu, wśród innych członków Stowarzyszenia W
tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
Rozdział V
Majątek i Fundusze

§ 21

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a. ze składek członkowskich,
b. darowizn, spadków, zapisów,
c. dotacji i ofiarności publicznej.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie
Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.

5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w
szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu
działających łącznie.
Rozdział VI
Postanowienia Końcowe
§ 22

1.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów
obecnych na Zgromadzeniu.

2.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, zastosowanie mieć będę
odpowiednie przepisy ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r.
(Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami).

Prezes Stowarzyszenia „Moja Mammografia”

Andrzej Stencel

