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Zbigniew Eugeniusz Religa  

ur. 16 grudnia 1938 w Miedniewicach, 

zm. 8 marca 2009 w Warszawie – polski kardiochirurg. 

15 sierpnia 1985 przeprowadził pierwszą operację na sercu, a 5 listopada tego 

samego roku zespół lekarzy pod jego kierownictwem przeprowadził pierwszy 

udany zabieg przeszczepienia serca w Polsce. Operacja odbyła się 

 w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu  

http://pl.wikipedia.org/wiki/16_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_marca
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polacy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kardiochirurgia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przeszczepienie_serca
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STATUT  

STOWARZYSZENIA TRANSPLANTACJI SERCA 
 Imienia  Profesora Zbigniewa Religi 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
Stowarzyszenie Transplantacji Serca imienia Profesora Zbigniewa 
Religi zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorząd-
nym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. 

 
§2 

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Dla realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może 
również prowadzić działalność poza granicami kraju, pod warunkiem, 
że prawo danego państwa dopuszcza taką działalność. 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. 

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. 

 
§3 

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a nazwa Stowarzyszenia 
jest prawnie chroniona. 

 
§4 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego 
członków. 
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pra-
cowników, w tym swoich członków. 
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§5 
Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami prawa. 

§6 
Stowarzyszenie może tworzyć jednostki organizacyjne: Koła tereno-
we na wniosek, co najmniej 15 członków Stowarzyszenia. 

 
§7 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych 
organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. 

 

Rozdział II 
Cele i sposoby działania 

 
§8 

Stowarzyszenie Transplantacji Serca jest organizacją pożytku publiczne-
go, której przedmiot działalności jest oznaczony kodem PKD: 

94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie in-
dziej niesklasyfikowana, jak: 

a) prowadzenie działalności zmierzającej do upowszechniania le-
czenia ludzi metodą transplantacji serca i/lub płuc; 

b) organizowanie różnorodnych form społecznego działania popu-
laryzujących metodę leczenia ludzi poprzez transplantację serca 
i/lub płuc; 

c) udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym i lu-
dziom po przeszczepie serca i/lub płuc; 

d) inspirowanie władz i organów administracji państwowej do no-
welizacji norm prawnych regulujących zagadnienia transplanta-
cji serca i/ lub płuc; 

e) wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych; 

f) propagowanie zdrowego stylu życia; 
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§9 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej 
działalności pożytku publicznego w zakresie: 
PKD: 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej 
niesklasyfikowana. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, publi-
cystycznej i informacyjnej; 
PKD: 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i 
kongresów. Organizowanie zjazdów, spotkań integracyjnych, sympo-
zjów, konferencji, odczytów, szkoleń i spotkań naukowych; 
PKD: 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej niesklasyfikowana. Współdziałanie z przedstawicielami 
nauki i działaczami społecznymi; 
PKD: 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej niesklasyfikowana. Współdziałanie z władzami, instytucja-
mi oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia; 
PKD: 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fi-
zycznej. Organizowanie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i tury-
stycznej dla osób po przeszczepie serca i/lub płuc; 
PKD: 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, 
gdzie indziej niesklasyfikowana. Współpraca z pokrewnymi stowarzy-
szeniami krajowymi i zagranicznymi. 
 

Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 
§10 

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowa-
rzyszenia. 

§11 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych; 
b) członków wspierających; 
c) członków honorowych. 
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§12 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca peł-
ną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw pu-
blicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia. 

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna za-
interesowana działalnością Stowarzyszenia.  

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła 
wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczegól-
ny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia. 

4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w poczet człon-
ków Zarząd Główny Stowarzyszenia, na podstawie pisemnej de-
klaracji skierowanej z Koła terenowego Stowarzyszenia. 

5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków 
Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego Stowarzyszenia.   

 

§13 
Członek zwyczajny ma prawo do: 

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzysze-
nia; 

b) uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, zebraniach integracyj-
nych, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych 
przez władze Stowarzyszenia,  

c) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzy-
szenia; 

d) korzystania z wszystkich ulg i świadczeń przysługujących lub 
uzyskanych przez Stowarzyszenie; 

e) zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia; 

f) noszenia odznaki organizacyjnej. 

Członek zwyczajny obowiązany jest do: 

a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowa-
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rzyszenia; 

b) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzy-
szenia; 

c) regularnego opłacania składek członkowskich. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków Stowa-
rzyszenia może na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia 
zwolnić go z obowiązku opłacania składek członkowskich mak-
symalnie na okres jednego roku,  

d) niezwłocznego informowania Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia o zmianie adresu do korespondencji; 

e) chronienia własności Stowarzyszenia. 

 

§14 
1. Członek wspierający i honorowy, posiada prawa określone w § 13 

ust. 1 pkt b-f; 

2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem 
doradczym w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia. 

3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadekla-
rowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz 
Stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu oraz 
uchwał władz Stowarzyszenia. 

5. Członek wspierający i honorowy ma obowiązek informowania Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia o zaistniałych zmianach: swojego 
statusu prawnego, danych kontaktowych.   

6. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkow-
skich. 

 

§15 
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek: 
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a) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Stowa-

rzyszenia; 

b) śmierci członka; 

c) skreślenia z listy członków za zaleganie ze składkami przez 
okres jednego roku – na podstawie pisemnej uchwały Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia; 

d) skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu lub 
uchwał władz Stowarzyszenia – na podstawie pisemnej uchwały 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia; 

e) utraty praw obywatelskich przez członka Stowarzyszenia na mo-
cy prawomocnego wyroku sądu, 

f) wykluczenie lub skreślenie z listy członków, członka zwyczaj-
nego lub wspierającego, następuje na wniosek kierowany w tej 
sprawie przez Zarząd Koła i na podstawie pisemnej uchwały Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia 

Członkostwo wspierające ustaje na skutek: 

a) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Stowa-
rzyszenia; 

b) śmierci lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierają-
cego;  

c) skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu lub 
uchwał władz Stowarzyszenia na podstawie pisemnej uchwały 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia; 

d) skreślenie z listy członków na podstawie pisemnej uchwały Za-
rządu Głównego Stowarzyszenia, w przypadku niewywiązywa-
nia się z zobowiązań wymienionych w § 14 ust. 3 statutu. 

Członkostwo honorowe ustaje na skutek: 
a) rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu Stowa-

rzyszenia; 

b) śmierci członka honorowego;  

c) skreślenia z listy członków za nieprzestrzeganie statutu lub 
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uchwał władz Stowarzyszenia na podstawie pisemnej uchwały 
Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

 
§16 

1. Od uchwały Zarządu Głównego w sprawie pozbawienia członko-
stwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebra-
nia Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręcze-
nia stosownej uchwały.  

2. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu 
Członków Stowarzyszenia.  

3. Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest osta-
teczna. 

 
Rozdział IV 

Struktura organizacyjna 
 

§17 
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków; 
b) Zarząd Główny; 
c) Główna Komisja Rewizyjna. 

 
§18 

1. Członkowie władz Stowarzyszenia są wybierani na wspólną, 3-
letnią kadencję. Rozpoczynające kadencję władze Stowarzyszenia 
są wybierane na zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. 

2. Mandat członków władz wygasa na zwyczajnym Walnym Zebra-
niu Członków w ostatnim roku kadencji. 

3. W przypadku rezygnacji członka z uczestnictwa we władzach Sto-
warzyszenia w trakcie trwania kadencji, w celu przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do władz zwołuje się Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Członków. 

4. W Zarządzie Głównym i Zarządach Kół udział osób po transplan-
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tacji serca i/lub płuc nie może być niższy niż 60 %.  

5. Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu 
jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mo-
gą uchwalić głosowanie tajne. 

 
Walne Zebranie Członków 

 
§ 19 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 

a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni, 
b) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i za-

proszeni goście. 
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Człon-

ków, Zarząd Główny powiadamia członków Stowarzyszenia wysy-
łając na podany przez członka adres. co najmniej na 30 dni przed 
terminem zebrania, zawiadomienie listownie lub za pośrednictwem 
poczty e-mail . 

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większo-
ścią głosów przy obecności: 

a) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 18 ust. 
5, 

b) w przypadku braku kworum, w drugim terminie wyznaczonym 
w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu - 
bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. 

 
§20 

1. Walne Zebranie Członków może być: 

a) zwyczajne (które powinno się odbyć do 30 czerwca celem za-
twierdzenia sprawozdań wymaganych przepisami prawa za rok 
poprzedni), 

b) nadzwyczajne (zwoływane do rozpatrzenia spraw wymagają-
cych uchwał Walnego Zebrania Członków). 
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2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie 

regulaminu obrad.  

3. Projekt regulaminu przedstawia Zarząd Główny. 

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie:  

• przewodniczący, zastępca i sekretarz.  

W szczególności Prezydium ustala kolejność omawiania poszczegól-
nych spraw porządku obrad, udziela i odbiera głos, ustala treść projek-
tów uchwał, decyduje o obecności w trakcie obrad osób trzecich, spo-
rządza i podpisuje protokół z obrad. 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Głów-
ny: 

e) z własnej inicjatywy, 
f) na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej; 
g) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzy-

szenia. 
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie 

później niż 45 dni od daty podjęcia inicjatywy lub przedstawienia 
wniosku Zarządowi Głównemu.  

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania Zarząd Główny powiadamia członków wysyłając co naj-
mniej na 30 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zebra-
nia zawiadomienie listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail 
na podany przez członka adres. 

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad 
sprawami, dla których zostało zwołane. 

§21 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy: 

a) określanie kierunków działania Stowarzyszenia; 

b) uchwalanie zmian statutu; 

c) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz pozostałych człon-
ków Zarządu Stowarzyszenia; 
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d) wybór i odwoływanie Przewodniczącego oraz pozostałych 

członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 

e) wybory uzupełniające do władz Stowarzyszenia w przypadku 
rezygnacji członka władz w czasie trwania kadencji: 

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie wymaganych przepisami prawa 
sprawozdań władz Stowarzyszenia; 

g) podejmowanie uchwały o udzieleniu lub nieudzieleniu absoluto-
rium ustępującemu Zarządowi Głównemu; 

h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez człon-
ków Stowarzyszenia lub jego władze; 

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego; 

j) powoływanie komisji do zbadania określonych spraw; 

k) ustalanie wysokości składki członkowskiej;  

l) ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia; 

m) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz 
przeznaczeniu jego majątku; 

n) podejmowanie uchwał o utworzeniu / rozwiązaniu Koła Stowa-
rzyszenia; 

o) podejmowanie decyzji o posiadaniu osobowości prawnej przez 
Koło Stowarzyszenia 

p) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżo-
nych do kompetencji innych organów. 

 
Zarząd Główny 

 
§22 

1. Do zakresu działania Zarządu należy: 
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 
b) kierowanie bieżącą działalnością oraz zarządzanie majątkiem i 

funduszami Stowarzyszenia, 
c) prowadzenie spraw finansowych i organizacyjnych Stowarzy-
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szenia, 

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z dzia-
łalności Stowarzyszenia, 

e) realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków Sto-
warzyszenia, 

f) występowanie z Wnioskiem o wpis oraz wykreślenie Koła Sto-
warzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego 

g) wnioskowanie o nadawanie i pozbawianie godności członka ho-
norowego, 

h) przyjmowanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspiera-
jących Stowarzyszenia, 

i) zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia. 
 

2. Zarząd składa się z od 5 do 7 członków wybieranych przez Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia w tym Prezesa Zarządu, oraz 
z urzędu ze wszystkich Prezesów Zarządów Kół – na czas pełnie-
nia funkcji Prezesa Zarządu Koła. 

3. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Wiceprezesa 
Zarządu, Sekretarza i Skarbnika.  

4. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania, śmierci lub 
złożenia rezygnacji przez Członka Zarządu. 

5. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Głównego. 

6. Zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin zatwier-
dzony przez Zarząd Główny. 

7. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biu-
ro i zatrudniać pracowników. 

8. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, 
nie rzadziej niż 4 razy w roku.  

9. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Główne-
go z własnej inicjatywy, na wniosek, co najmniej 3 członków Za-
rządu Głównego, w terminie 14 dni od pisemnego zgłoszenia 
wniosku.  

10. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane telefonicznie, e-
mailem lub listownie na co najmniej 7 dni przed terminem posie-
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dzenia Zarządu.  

11. O posiedzeniu Zarządu Głównego muszą zostać poinformowani 
wszyscy członkowie Zarządu Głównego oraz Przewodniczący 
Głównej Komisji Rewizyjnej. 

12. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów 
przy obecności, co najmniej połowy członków Zarządu Główne-
go. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu 
Głównego. 

 
§23 

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami 
Stowarzyszenia oraz pełnić swoje obowiązki z najwyższą staran-
nością, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień 
statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie 
Członków Stowarzyszenia. 

 
§24 

1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątko-
wych i niemajątkowych oraz reprezentowania Stowarzyszenia w 
sądzie i poza sądem uprawnionych jest:  
w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej kwoty 
10000 zł dwóch Członków Zarządu Głównego działających łącz-
nie w tym Prezesa lub Wiceprezesa lub Sekretarza lub Skarbnika, a 
w pozostałych przypadkach Prezes, Wiceprezes, Sekretarz i Skarb-
nik. działający samodzielnie.  

2. Zarząd może podejmować zobowiązania do wysokości posiadane-
go przez Stowarzyszenie majątku. 

3. W umowach między Stowarzyszeniem  a Członkiem Zarządu 
Głównego oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje 
Członek Głównej Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego 
organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia. 
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Główna Komisja Rewizyjna 
 

§25 
1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną 

do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Główna Komisja 
Rewizyjna nie podlega Zarządowi Głównemu w zakresie wykony-
wania kontroli. 

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

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swojego grona Za-
stępcę i Sekretarza Komisji Rewizyjnej.  

4. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wygasa z 
chwilą odwołania, śmierci lub złożenia rezygnacji przez Członka 
Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia. 

5. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami 
Zarządu Głównego Zarządów Kół lub Komisji Rewizyjnych Kół 
ani pozostawać z członkami ww. organów w związku małżeńskim, 
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 
lub podległości służbowej. 

6. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większo-
ścią głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Głów-
nej Komisji Rewizyjnej. 

 
§26 

Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 
kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem prawi-
dłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu 
i uchwał władz statutowych; 

występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami z przeprowadzo-
nych kontroli; 
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Człon-
ków;  

a) prawo żądania zwołania zebrania Zarządu Głównego 
b) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 

Członków; 
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c) przyjmowanie i zatwierdzanie, w terminie do sześciu miesięcy 

za rok poprzedni, corocznych sprawozdań przygotowanych 
przez Zarząd Główny.  

d) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielenie lub 
nieudzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu 

 
§27 

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z 
głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu Głównego. 

Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę po-
trzeby, co najmniej raz na pół roku. 

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie re-
gulaminu. 

Koła Stowarzyszenia 
 

§28 
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu, mogą być 

tworzone terenowe Koła Stowarzyszenia. 

2. O utworzeniu Koła Stowarzyszenia, jego zasięgu terytorialnym i 
siedzibie decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na 
podstawie wniosku, co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.  

3. Władzami Koła są: 

a) Walne Zebranie Członków Koła, 
b) Zarząd Koła, 
c) Komisja Rewizyjna Koła, 
 

4. Koła mogą uzyskiwać osobowość prawną. Decyzje o posiadaniu 
osobowości prawnej przez Koło Stowarzyszenia podejmuje Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia w drodze pisemnej uchwały. 
Wniosek o wpis oraz wykreślenie Koła Stowarzyszenia z Krajowe-
go Rejestru Sądowego składa Zarząd Główny. Koło uzyskuje oso-
bowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajo-
wego Rejestru Sądowego. 

5. W umowach pomiędzy Członkami Zarządu Koła oraz w sporach z 
nim Koło reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej Koła wskaza-
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ny w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą 
Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia. 

6. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego Koła Sto-
warzyszenia posiadającego osobowość prawną traci ono osobo-
wość prawną, a Stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i ob-
owiązki Koła Stowarzyszenia. 

7. W przypadku rozwiązania Koła Stowarzyszenia posiadającego 
osobowość prawną, przeprowadza się jego likwidację. Majątek po-
zostały po likwidacji pozostaje majątkiem Stowarzyszenia. Likwi-
datorami Koła Stowarzyszenia są członkowie Zarządu Koła. 

8. Zasady współdziałania poszczególnych Kół oraz współfinansowa-
nia działalności Stowarzyszenia określa Zarząd Główny.  

9. Na utrzymanie biura Zarządu Głównego Koła przekazują mie-
sięczną składkę w wysokości określonej przez Zarząd Główny. 

 
Walne Zebranie Członków Koła 

 
§29 

1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła. 

2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwy-
czajne. 

 
§30 

Do Walnego Zebrania Członków Koła należy: 
a) uchwalanie programu działania Koła; 
b) ustalanie zasad gospodarowania majątkiem Koła; 
c) wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu Koła i pozostałych 

członków władz Koła; 
rozpatrywanie sprawozdań władz Koła oraz udzielanie lub nieudziela-
nie, absolutorium ustępującym władzom Koła; 
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków 
Stowarzyszenia lub jego władze; 
podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady; 
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła, 
Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do 
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kompetencji innych organów Koła. 

 
§31 

W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział: 
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni Koła; 
b) z głosem doradczym – członkowie honorowi Stowarzyszenia, 

członkowie wspierający, członkowie władz naczelnych Stowa-
rzyszenia oraz zaproszeni goście. 

 
§32 

1. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwy-
czajne.  

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoły-
wane przez Zarząd Koła Stowarzyszenia, corocznie w pierwszym 
półroczu roku kalendarzowego jako sprawozdawcze, a jako spra-
wozdawczo-wyborcze raz na trzy lata. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd 
Koła: 

a) z własnej inicjatywy; 
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Koła; 
c) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Koła. 

W przypadkach określonych w § 32 ust. 3 pkt b i c, Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Członków Koła winno być zwołane nie później niż 
45 dni od daty zgłoszenia wniosku Zarządowi Koła. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącz-
nie nad sprawami, dla których zostało zwołane.  

 
Zarząd Koła 

 
§33 

1. Zarząd Koła składa się z od 4 do 7 członków w tym Prezesa, Wice-
prezesa, Sekretarza i Skarbnika. 

2. Członkowie Zarządu Koła są wybierani na wspólną, 3 letnią ka-
dencję. 
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3. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, co naj-

mniej raz na kwartał. 

4. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątko-
wych i niemajątkowych oraz reprezentowania Koła Stowarzysze-
nia w sądzie i poza sądem uprawnionych jest: w zakresie praw i 
obowiązków majątkowych powyżej kwoty 10000 zł dwóch Człon-
ków Zarządu Koła działających łącznie w tym Prezesa lub Wice-
prezesa lub Sekretarza lub Skarbnika, a w pozostałych przypad-
kach każdy Członek Zarządu Koła działający samodzielnie.  

5. Zarząd Koła posiadającego osobowość prawną może zaciągać zo-
bowiązania do wysokości posiadanego przez Koło majątku. 

 
§34 

1. Zarząd Koła jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami 
Koła oraz pełnić swoje obowiązki z najwyższą starannością, przy 
ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, re-
gulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków 
Koła oraz Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.  

2. Zarząd Koła jest zobowiązany w terminie do końca marca każdego 
roku, do przekazywania Zarządowi Głównemu aktualnej listy 
członków Koła wraz z informacją na temat wpłaconych w danym 
okresie rocznym składek członkowskich. 

 
§35 

Do zakresu działania Zarządu Koła należy: 
1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzysze-

nia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Koła 

2. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności; 

3. reprezentowanie Koła na zewnątrz oraz zarządzanie majątkiem 
Koła; 

4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła; 

5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu 
Członków Koła; 
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6. prowadzenie dokumentacji członkowskiej członków Koła oraz 

ewidencji składek członkowskich., w tym przekazywanie Zarządo-
wi Głównemu aktualnych list członkowskich; 

7. prowadzenie dokumentacji pracy Koła i Zarządu . 

 
Komisja Rewizyjna Koła 

 
§36 

1. Komisja Rewizyjna Koła jest powołana do sprawowania kontroli 
działalności Koła. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczą-
cego jego Zastępcy i Sekretarza. 

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła są wybierani na wspólną, 3 
letnią kadencję. 

 
§37 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy: 
a) kontrola działalności Zarządu Koła pod względem prawidłowo-

ści i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i 
uchwał władz statutowych; 

b) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną; 

c) przedstawianie Zarządowi Koła uwag, wniosków i zaleceń po-
kontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej; 

d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Koła sprawozdań 
ze swojej działalności oraz przedkładanie wniosków o udziele-
nie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Koła. 

 
§38 

1. Komisja Rewizyjna Koła jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę 
działalności Zarządu Koła co najmniej jeden raz w roku. 

2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła odbywają się w miarę po-
trzeb, nie mniej niż raz w roku. 
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§39 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo udziału z głosem do-
radczym w posiedzeniach Zarządu Koła. 
 

§40 
W kwestiach nieuregulowanych odmiennie przez przepisy dotyczące 
Walnego Zebrania Członków Koła, Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej 
Koła stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania 
Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego i Głównej Komisji Re-
wizyjnej. 
 
 

Rozdział V 
Majątek i fundusze 

 
§41 

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 
 
a) składki członkowskie, 
b) darowizny, zapisy i spadki, 
c) dochody z własnej działalności,  
d) dochody z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej, 
e) odpisy z 1% podatku od osób fizycznych. 

 
§42 

Stowarzyszenie może tworzyć i przystępować do istniejących spółek i 
fundacji. 

§43 

W działalności Stowarzyszenia zabronione jest: 

1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów 
lub pracowników Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie 
Stowarzyszenia, członkowie jego organów oraz pracownicy Sto-
warzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym po-
życiu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do dru-
giego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub 
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kurateli ( zwanych dalej ”osobami bliskimi”),  

2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 
członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób 
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w 
szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 
preferencyjnych warunkach,  

3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, 
członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób 
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chy-
ba, że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowe-
go Stowarzyszenia, 

4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą 
członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pra-
cownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach in-
nych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 
rynkowe.  

Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich członków i organów Stowa-
rzyszenia – w tym także Kół posiadających osobowość prawną. 

 
§44 

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
 

Rozdział VI 
Przepisy końcowe 

 
§45 

1. Zmiana statutu lub podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzysze-
nia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej 
większości 2/3 głosów z zastrzeżeniem § 19 pkt. 4 a i b. 

2. Zmiana statutu lub sprawa rozwiązania Stowarzyszenia mogą być 
przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wte-
dy, gdy sprawy te zostały umieszczone w zawiadomieniu o zwoła-
niu Walnego Zebrania Członków. 
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3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebra-

nie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, prze-
znaczenie majątku Stowarzyszenia i powołuje likwidatora lub li-
kwidatorów Stowarzyszenia. 

 
§46 

W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy 
prawo o stowarzyszeniach. 
 
Podpisy Członków Komisji Skrutacyjnej 
 
 
 
 
 
 
Sulejów: 
6 czerwca 2017 roku 
 

Jarosław Cyrynger 

 

Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca  
im. Profesora Zbigniewa Religi 

Warszawa,  styczeń  2018 
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