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STATUT
Stowarzyszenia Transplantacji Serca
im. Profesora Zbigniewa Religi
Tekst Jednolity
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi, używające skrótu
STS, zwane dalej Stowarzyszeniem lub STS jest dobrowolnym, samorządnym i
niezależnym zrzeszeniem o celach nie zarobkowych jego członków.
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego
§2
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą
jego władz miasto stołeczne Warszawa.
§3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a nazwa Stowarzyszenia jest prawnie
chroniona.
§4
Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
§5
1. Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci na zasadach określonych w
przepisach szczegółowych.
2. Zarząd Główny ustala wzór odznak, pieczęci, logo, papieru firmowego itp.
obowiązujących wszystkie struktury.
§6
Stowarzyszenie może powoływać:
1) koła terenowe na wniosek, co najmniej 15 członków.
2) kluby regionalne na wniosek, co najmniej 10 członków.
§7
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym
samym lub podobnym profilu działania.
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Rozdział II
Cele i sposoby działania
§8
Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do upowszechniania
leczenia ludzi metodą transplantacji serca przez:
1) organizowanie różnorodnych form społecznego działania popularyzujących metodę
leczenia ludzi poprzez transplantację serca, płuc, serca i płuc,
2) udzielanie wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie
serca, płuc, serca i płuc,
3) inspirowanie władz i organów administracji państwowej do nowelizacji norm
prawnych regulujących zagadnienia transplantacji serca, płuc, serca i płuc,
4) wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych,
5) bezpłatne wspomaganie osób niepełnosprawnych przez organizowanie i
prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej,
6) wspomaganie finansowania badań naukowych dotyczących przeszczepu serca, płuc,
serca i płuc,
7) propagowanie zdrowego stylu życia.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) działalność popularyzatorską, publicystyczną i informacyjną;
2) organizowanie zjazdów, spotkań integracyjnych, sympozjów, konferencji, odczytów,
szkoleń i spotkań naukowych;
3) współdziałanie z przedstawicielami nauki i działaczami społecznymi;
4) współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia;
5) współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
6) udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej ośrodkom kardiochirurgicznym, oddziałom
szpitalnym i przychodniom prowadzącym pacjentów przed i po transplantacji serca,
płuc, serca i płuc.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§10
1.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
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2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§12
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele
Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób zasłużyła się dla
Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmują w poczet członków Zarządy Kół, na
podstawie pisemnej deklaracji.
5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia , na
wniosek Zarządu Głównego. Wykluczenie lub skreślenie następuje z chwilą podjęcia
uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie Członków.
§13
1.Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, zjazdach, spotkaniach integracyjnych, konferencjach i
innych przedsięwzięciach organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki organizacyjnej.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w
Stowarzyszeniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd Główny lub Zarząd
Koła posiadającego osobowość prawną mogą zwolnić członka z obowiązku opłacania
składek członkowskich na czas określony, maksymalnie na okres jednego roku, na
pisemny wniosek zainteresowanego członka STS,
4) aktualizacji swoich danych adresowych pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres.
3. Warunkiem wykonywania biernego i czynnego prawa wyborczego jest złożenie
deklaracji członkowskiej oraz brak zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
§14
1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
posiada prawa określone w § 13 ust. 1 pkt 2 – 5.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w
zebraniach władz Stowarzyszenia po uprzednim zaproszeniu.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i
uchwał władz Stowarzyszenia.
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4. Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.
§15
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub
innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy po danym roku
kalendarzowym,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek rażącego naruszenia zasad statutowych,
nieprzestrzegania postanowień, uchwał, regulaminów, zasad i etyki obowiązujących w
Stowarzyszeniu,
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego
karę dodatkową pozbawienia praw publicznych.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego następuje w wyniku rażącego działania na
szkodę Stowarzyszenia, uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na
wniosek Zarządu Głównego lub Zarządów Kół. Decyzja o pozbawieniu członkostwa
honorowego jest ostateczna.
§16
Od uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu przysługuje prawo odwołania się do
najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 30 dni od otrzymania uchwały o
wykluczeniu lub skreśleniu. Wykluczenie lub skreślenie następuje z chwilą podjęcia
uchwały w tej sprawie przez Walne Zgromadzenie Członków.
Rozdział IV
Struktura organizacyjna
§17
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) 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. Mandat członków władz wygasa na zwyczajnym Walnym Zebraniu
Członków w ostatnim roku kadencji.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa we władzach Stowarzyszenia w trakcie trwania
kadencji w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz zwołuje się
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.
3. We władzach Stowarzyszenia (Zarząd Główny i Zarząd Koła) udział osób po
transplantacji serca nie może być niższy niż 60 %. Nie dotyczy to władz klubów.
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4. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w
głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy
ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Walne Zebranie Członków
§ 19
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny
powiadamia członków wysyłając, co najmniej na 30 dni przed terminem zawiadomienie
listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez członka adres.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności:
1) w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 18 ust. 4,
2) 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 zwyczajne, (które powinno się odbyć do 30
czerwca celem zatwierdzenia sprawozdań wymaganych przepisami prawa za rok
poprzedni) lub nadzwyczajne (zwoływane do rozpatrzenia spraw wymagających uchwał
Walnego Zebrania Członków).
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Projekt regulaminu przedstawia Zarząd Główny.
3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: - przewodniczący, zastępca
i sekretarz. W szczególności Prezydium ustala kolejność omawiania poszczególnych
spraw porządku obrad, udziela i odbiera głos, ustala treść projektów uchwał, decyduje o
obecności w trakcie obrad osób trzecich, sporządza i podpisuje protokół z obrad.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż 45 dni od
daty podjęcia inicjatywy lub przedstawienia wniosku Zarządowi Głównemu. O terminie,
miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd Główny
powiadamia członków wysyłając co najmniej na 30 dni przed terminem Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania zawiadomienie listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail na
podany przez członka adres.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
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§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
3) wybór i odwoływanie Prezesa oraz wybieralnych członków władz Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań władz
Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwały o udzieleniu lub nie udzieleniu absolutorium ustępującemu
Zarządowi Głównemu, lub członkowi Zarządu Głównego, który zrezygnował z prac w
Zarządzie Głównym w trakcie trwania kadencji,
6) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
9) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
10) powoływanie komisji do zbadania określonych spraw,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
12) podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach Zarządu Głównego i
Głównej Komisji Rewizyjnej,
13) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu koła – na wniosek Zarządu Głównego.
Zarząd Główny
§22
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami
Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność
przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 7 -13 członków. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa,
sekretarza i skarbnika. Możliwe jest łączenie funkcji członków Zarządu.
3. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Głównego.
4. W skład Zarządu wchodzą z urzędu prezesi kół – na czas pełnienia funkcji Prezesa
Koła tj. od dnia podjęcia uchwały o powołaniu do dnia podjęcia uchwały o odwołaniu z
funkcji, złożenia rezygnacji lub upływu kadencji.
5. Zasady działania Zarządu Głównego określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.
6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż 4 razy w
roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu telefonicznie, e-mailem lub listownie,
na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
7. Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać
pracowników.
8. Uzupełnianie składu Zarządu Głównego następuje w drodze wyborów na
nadzwyczajnym lub zwyczajnym Zebraniu Członków.
9. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa z własnej inicjatywy, na wniosek 3
członków zarządu lub na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej.
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§ 23
Zarząd Główny jest zobowiązany i uprawniony zarządzać majątkiem i sprawami
Stowarzyszenia oraz pełnienia swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie
gospodarczo-finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień
statutu, regulaminów i uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków.
§ 24
1. Do reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania w jego imieniu zobowiązań
majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie,
przy czym jednym z członków Zarządu musi być Prezes, Wiceprezes, Sekretarz lub
Skarbnik.
2. Zarząd może podejmować zobowiązania do wysokości posiadanego przez
stowarzyszenie majątku.
§ 25
Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego
Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) sprawowanie zarządu nad będącym w dyspozycji Zarządu Głównego majątkiem
Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia
będącego w dyspozycji Zarządu Głównego,
6) powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań,
7) zwoływanie walnych zebrań członków,
8) ustalanie wysokości składek członkowskich,
9) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
10) sporządzanie i składanie sprawozdań ze swej działalności,
11) zatwierdzanie wniosków Komitetów Organizacyjnych w przedmiocie zakładania Kół,
12) zawieszanie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Koła Terenowego
niezgodnej z postanowieniami Statutu. O zawieszeniu uchwały Zarząd Główny
zawiadamia Zarząd Koła na adres siedziby Koła. Od dnia zawiadomienia do dnia
rozpatrzenia ewentualnego odwołania przez Walne Zebranie Członków zawieszona
uchwała nie obowiązuje,
13) uchylanie uchwały Zarządu Koła niezgodnej z postanowieniami Statutu. O
uchyleniu uchwały Zarząd Główny zawiadamia Zarząd Koła na adres siedziby Koła. Od
dnia zawiadomienia do dnia rozpatrzenia ewentualnego odwołania przez Walne
Zebranie Członków zawieszona uchwała nie obowiązuje,
14) wyrażanie zgody na powołanie lub rozwiązanie przez Zarządy Kół klubów
regionalnych,
15) powołanie komisji likwidacyjnej oraz uchwalenie regulaminu jej działalności w
przypadku podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Koła,
16) zatwierdzenie końcowego sprawozdania komisji likwidacyjnej Koła.
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2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 5O%
członków Zarządu.
3. Od decyzji Zarządu Głównego, o których mowa w ust. 1 pkt 12 i 13 przysługuje
odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

Główna Komisja Rewizyjna
§ 26
1. Główna Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do
sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób. Komisja ze swego grona wybiera
przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Głównego,
zarządów Kół lub Komisji Rewizyjnej Koła lub pozostawać z nimi w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być
skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów
XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.
§ 27
Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia
nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także
prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego,
4) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub nie,
absolutorium władzom Stowarzyszenia,
5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
6) składanie Zarządowi corocznych sprawozdań o wynikach kontroli.
§ 28
1. Przewodniczący lub członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z
głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
3. Posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej
raz na pół roku.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Koła Stowarzyszenia
§ 29
1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu, mogą być tworzone Koła
Stowarzyszenia, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
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2. Założenie Koła następuje na podstawie wniosku, co najmniej 15 członków
stowarzyszenia, zatwierdzonego przez Zarząd Główny.
3. Władzami Koła są:
1) Walne Zebranie Członków Koła,
2) Zarząd Koła,
3) Komisja Rewizyjna Koła.
4. Koła mogą uzyskiwać osobowość prawną. Zarząd Główny w oparciu o uchwałę
Walnego Zebrania Członków Koła kieruje w tej sprawie wniosek do Krajowego Rejestru
Sądowego. Koło nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru
Sądowego.
5. W wypadku prowadzenia przez Zarząd Koła działalności sprzecznej ze statutem
Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o pozbawieniu Koła
osobowości prawnej. Koło traci osobowość prawną z chwilą wykreślenia z Krajowego
Rejestru Sądowego.
6. Zasady współdziałania poszczególnych Kół oraz współfinansowania działalności
Stowarzyszenia określa Zarząd Główny.
7. Na utrzymanie biura Zarządu Głównego koła przekazują miesięczną składkę w
wysokości uzależnionej od ilości członków oraz stawki określonej przez Zarząd Główny.
8. W przypadku co najmniej 6 miesięcznych zaległości w przekazywaniu składki, o której
mowa w ust. 7, Zarząd Główny może uchwalą zawiesić Zarząd Koła i wprowadzić Zarząd
Tymczasowy, który jest zobowiązany terminem półrocznym do zwołania Walnego
Zebrania Członków Koła, celem wyboru nowego Zarządu Koła. Zarząd Tymczasowy
może podejmować wyłącznie czynności zwykłego zarządu.
9. Członkowie władz Koła mogą być odwołani z pełnionej funkcji przed upływem kadencji
w przypadku nie wywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z powierzonych
obowiązków. Odwołanie może nastąpić na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym
Zebraniu Członków Koła na wniosek Komisji Rewizyjnej Koła, Zarządu Koła, Zarządu
Głównego STS bądź Głównej Komisji Rewizyjnej STS.
Walne Zebranie Członków Koła
§30
1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
2. Walne Zebranie Członków Koła może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§ 31
Do Walnego Zebrania Członków Koła należy:
1) uchwalanie programów działania Koła,
2) wybór i odwoływanie prezesa i członków władz Koła,
3) rozpatrywanie sprawozdań władz Koła i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie absolutorium ustępującym władzom Koła,
5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia
lub jego władze,
6) podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Koła,
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8) podejmowanie uchwał określających liczbę osób we władzach Koła.
§ 32
W Walnym Zebraniu Członków Koła biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni Koła,
2) z głosem doradczym - członkowie honorowi Stowarzyszenia, przedstawiciele
członków wspierających, członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia oraz
zaproszeni goście.
§ 33
1. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła jako zwyczajne (zwoływane
przynajmniej raz w roku) lub jako nadzwyczajne (zwoływane dla rozpatrzenia pilnych
spraw), powiadamiając członków listownie lub za pośrednictwem poczty e-mail na
podany przez członka adres o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie na
co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem.
2.Postanowienia § 19 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 34
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Koła,
4) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków Koła.
2. Zarząd Koła jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła w
ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ustępie 1 pkt. 2,3
oraz 4.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła obraduje wyłącznie nad sprawami, dla
których zostało zwołane.
4. Postanowienia § 19 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
Zarząd Koła
§ 35
1. Zarząd Koła składa się z 4 - 7 członków.
2. Zarząd Koła wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu telefonicznie, e- mailem lub listownie, na
co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
4. Posiedzenia Zarządu Koła zwołuje prezes Zarządu Koła z własnej inicjatywy lub na
wniosek, co najmniej 2 członków Zarządu Koła, w terminie 14 dni od pisemnego
zgłoszenia wniosku.
5. Do reprezentowania Koła uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w
tym jednym z nich powinien być Prezes, Wiceprezes, Sekretarz lub Skarbnik.
6. Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Koło posiadające osobowość prawną
uprawnieni są dwaj członkowie zarządu działający łącznie, w tym jednym z nich powinien
być Prezes, Wiceprezes, Sekretarz lub Skarbnik.
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7. Zarząd koła posiadającego osobowość prawną może podejmować zobowiązania do
wysokości posiadanego przez koło majątku.
§36
1. Zarząd Koła jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Koła oraz spełniać
swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczo-finansowym, przy
ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał
podjętych przez Walne Zebranie Członków Koła oraz Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia.
2. Zarząd Koła jest zobowiązany do corocznego, w terminie do końca marca za poprzedni
rok kalendarzowy, przekazywania Zarządowi Głównemu aktualnej listy członków Koła
wraz z informacją na temat wpłaconych w danym okresie rocznym składkach
członkowskich.
3. Zarząd Koła jest zobowiązany do przekazywania Zarządowi Głównemu projektów
sprawozdań wymaganych przepisami prawa celem zapoznania.
§ 37
Do zakresu działania Zarządu Koła należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu
Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Koła,
2) określanie kierunków działania Koła,
3) sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
merytorycznego z działalności,
4) reprezentowanie Koła na zewnątrz oraz rozporządzenie majątkiem Koła
5) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Koła,
7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej członków Koła, w tym przekazywanie do
Zarządu Głównego aktualnych list członkowskich,
8) podejmowanie uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków;
9) prowadzenie dokumentacji pracy Koła i Zarządu oraz ewidencji składek
członkowskich,
10) powoływanie i rozwiązywanie klubów regionalnych za zgodą Zarządu Głównego.
Komisja Rewizyjna Koła
§ 38
1. Komisja Rewizyjna Koła jest powołana do sprawowania kontroli działalności Zarządu
Koła.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
§ 39
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła należy:
1) kontrola działalności Zarządu Koła pod względem celowości, prawidłowości i
zgodności z przepisami prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz statutowych,
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2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3) przedstawianie Zarządowi Kola uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych
dotyczących działalności statutowej i finansowej,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Kola sprawozdań ze swojej działalności
oraz przedkładanie wniosków o udzielenie lub nie, absolutorium Zarządowi Koła.
§ 40
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 potrzeb, co najmniej raz na
pół roku.
§ 41
Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła mają prawo udziału z głosem doradczym w
posiedzeniach Zarządu Koła.
Rozdział V
Zasady działania Klubów
§ 42
1. Powołanie klubu następuje na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z
danego regionu.
2. Klub nie posiada osobowości prawnej.
3. Kierownika klubu mianuje Zarząd Koła na okres 1 roku. Po upływie roku wybór
kierownika następuje na Walnym Zebraniu członków klubu.
4. Nadzór nad działalnością klubu sprawuje regionalny zarząd koła.
5. Zebrania członków klubu odbywają się wg potrzeb – nie mniej niżą 5 razy w roku.
6. Kierownik klubu uczestniczy (z głosem doradczym) w posiedzeniach Zarządu Koła.
7. Majątek i fundusze klubu stanowią integralną część majątku i funduszy koła, w
ramach, którego klub został powołany.
Rozdział VI
Majątek i fundusze
§ 43
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się: majątek Stowarzyszenia będący w
dyspozycji Zarządu Głównego oraz majątek Kół.
2. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
3. Źródłami powstawania majątku są:
1) składki członkowskie,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) darowizny, dotacje, nawiązki zasądzone przez sądy i świadczenia określone
postanowieniami prokuratorskimi,
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4) spadki i zapisy,
5) dochody z ofiarności publicznej
6) dochody z działalności gospodarczej
§ 44
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do
podziału między jego członków.
2. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących
i korzystać z osiąganych dochodów na cele statutowe.
§ 45
1. W celu zapobieżenia nieprawidłowościom w zakresie dysponowania majątkiem i
funduszami Stowarzyszenia zabrania się:
1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Stowarzyszenia Transplantacji
Serca w stosunku do członków STS, 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 zwane
dalej "osobami bliskimi",
2) Przekazywania majątku STS na rzecz członków Stowarzyszenia, 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,
3) Wykorzystanie majątku na rzecz członków STS, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to
wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów statutowych,
4) Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy.
2. Ustalenia, o których mowa w ust.1 dotyczą wszystkich członków i organów STS-w tym
także kół posiadających osobowość prawną.
§ 46
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 47
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu
Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3
głosów z zastrzeżeniem § 19 pkt. 4 pkt 1 i pkt 2.
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2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz sprawa rozwiązania Stowarzyszenia mogą
być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te
zostały umieszczone w zawiadomieniu o zwołaniu Zebrania w porządku obrad
Walnego Zebrania Członków .
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób przeprowadzenia likwidacji, przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje
Komisję Likwidacyjną składającą się z 3 członków Zarządu Głównego oraz
przedstawicieli Kół.
Opracowanie: STS 2004-2014
Korekta: URZĄD M.ST. WARSZAWY Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO)
Wydział Spraw Obywatelskich Referat Kontroli Fundacji i Stowarzyszeń.

Nad uchwaleniem Statutu głosowało: za -…………. , przeciw-……………, wstrzymało się-………….
Statut uchwalony przez …………………………………………………………………………………………………………………
dniu ………………………………………….. roku.

Podpisy:
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