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                                                                                            STATUT

STOWARZYSZENIA ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE

RODZIAŁ I
PODSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1Stowarzyszenie Życie po przeszczepie zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
§ 2Stowarzyszenie spełnia warunki Organizacji Pożytku Publicznego.
§ 3Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, zgodnie zprzepisami prawa.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu, a takżeustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
§ 4Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.
§ 51. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. 2. Do prowadzenia spraw może tworzyć biuro oraz zatrudniać pracowników.3. Do dokonywania za Stowarzyszenie czynności z zakresu prawa pracy upoważniony jest Prezes Zarządu
§ 6Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci okrągłej z logo i pieczęci podłużnej z nazwą i adresem na zasadach określonych w przepisach szczególnych.
§ 7Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.



RODZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 81. Celem Stowarzyszenia jest:1) promocja transplantacji jako metody leczenia schyłkowej niewydolności narządów ,2) promocja zachowań prozdrowotnych zapobiegających niewydolności narządów i tkanek,3) integracja środowiska osób po transplantacji narządów i tkanek,         4)pomoc w zdobywaniu wiedzy o transplantacji osobom po przeszczepie,         5)działalność edukacyjną mającą na celu aktywizację zawodową osób po transplantacji,         6)organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla osób po transplantacji oraz dzieci              osób po transplantacji ,         7)ułatwienie pacjentom po transplantacji kontaktów z instytucjami i organizacjami              Międzynarodowymi,         8)propagowanie zajęć informatycznych wśród osób po transplantacji,         9)promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowego trybu życia, szczególnie              wśród osób po transplantacji,       10)integrowanie dzieci i młodzieży z osobami przewlekle chorymi,       11)upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów,        12)promocja i organizacja wolontariatu.
                                                                    §  9                              Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:1. współpracę dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą,2. organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych, pikników prozdrowotnych, koncertów, imprez sportowo-rekreacyjnych, spotkań dyskusyjnych, odczytów, zebrań, konferencji,3. działalność wydawniczą,4. promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających idee transplantacji,5. wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony zdrowia,6. współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą,7. inne działania protransplantacyjne,8. wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,9. organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych,10. zdobywanie i gromadzenie środków na działalność na rzecz idei transplantacji i osób po transplantacji,11. redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową,12. włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane, 13. działalność charytatywną i dobroczynną.14.
                                                                § 10Dla realizacji powyższych celów Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej, której przedmiotem, przy uwzględnieniu kodów i opisów zgodnych z PKD, jest:1. działalność odpłatna:58.11.Z Wydawanie książek58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane85.60.Z Działalność wspomagająca edukację90.04.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna2. działalność nieodpłatna: str. 2



94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane85.60.Z Działalność wspomagająca edukację93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna58.11.Z Wydawanie książek58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
                                                        § 11
                                      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych na zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych oraz zadań należących do sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 ze zm.) i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

                                                                                      § 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:1. Członków zwyczajnych,2. Członków honorowych,
                                                                § 13Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy lub obcokrajowcy, którzy ukończyli 18 rok życia, którzy utożsamiają się z zasadami i programem stowarzyszenia, wypełnili deklarację członkowską. Decyzję o nadaniu statusu członka zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia. Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia.
                                                                § 14Członkowi zwyczajnemu przysługuje:1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,2. Prawo bezpłatnego korzystania z oferty działalności Stowarzyszenia,3. Prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,4. Prawo zaznajomienia z oświadczeniami i decyzjami władz Stowarzyszenia,5. Prawo noszenia odznaki organizacyjnej i posiadania legitymacji,6. Prawo do zaskarżania do Walnego Zgromadzenia uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
                                                                § 15Członek zwyczajny obowiązany jest do:1. Aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,3. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia,4. Regularnego opłacania składek członkowskich. str. 3



                                                                § 161. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały podjętej przez Zarząd.2. Członkiem honorowym może zostać wyłącznie osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się w realizacji celów Stowarzyszenia.3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacenia składek członkowskich i nie przysługuje im prawo wyboru władz Stowarzyszenia.
                                                                   § 171. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:1)dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, 2)śmierci członka, 3)wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę       dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych, 4)pozbawienia członkostwa honorowego, w drodze uchwały podjętej przez Zarząd         Stowarzyszenia, 5)nieopłacania składek członkowskich2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3,4, 5 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny oraz informując o przysługującym mu prawie wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

RODZIAŁ IV
STRUKTURA OGRANIZACYJNA

                                                                                     § 18        Władzami Stowarzyszenia są:1. Walne Zgromadzenie2. Zarząd3. Komisja Rewizyjna
WALNE ZGROMADZENIE

                                                               § 191. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,2) jako wolni słuchacze członkowie honorowi i zaproszeni goście.3. O miejscu, terminie obrad Zarząd powiadamia członków listem wysłanym, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, elektronicznie lub telefonicznie, na 7 dni przed planowanym zebraniem.4. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzącego obrady.
                                                                § 201. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co roku, a Walne Zgromadzenie Wyborcze odbywa się raz na dwa lata.3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach.4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd: str. 4



1) z własnej inicjatywy,2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,3)na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych.5. Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu.
                                                                     § 21Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad,2) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,3) uchwalenie zmian statutu,4) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek,7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,8) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu,9) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku,11) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

ZARZĄD
                                                                      § 221. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.2. Wyboru Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezesa Zarządu  dokonuje Walne Zgromadzenie przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 minut później) niezależnie od liczby obecnych.3. Wybór dokonywany jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.4. Kadencja Zarządu trwa 2 lata.5. Zarząd liczy  5 członków.6. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu, nie później niż w ciągu7 dni po obradach Walnego Zgromadzenia, Zarząd z pośród siebie wybiera Prezesa oraz Zastępcę Prezesa.7. Prezes:1) reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz ,2)kieruje pracami Zarządu,3)przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 4)koordynuje pracę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia, 5)osobiście wręcza nagrody przyznawane przez Stowarzyszenie8. Zasady działania Zarządu ustala regulamin ustalony przez Zarząd.9. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz pół roku.10. W posiedzeniu Zarząd musi uczestniczyć, co najmniej 3 członków, w tym Prezes bądź jego Zastępca.11. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa, a podczas jego nieobecności Zastępcy Prezesa obecnego na posiedzeniu.
                                                                              § 23Do zakresu działania Zarządu należy:1) realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,2) określanie szczegółowych kierunków działania,3) ustalanie preliminarzy działania,4) ustalenie wzoru deklaracji członkowskich,5) ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej,6) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,7) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie, str. 5



8) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich działań,9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,10) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),11) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,12) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,13) wnioskowanie o nadanie nagród Stowarzyszenia ludziom działającym na rzecz transplantacji,14) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu,15) wykonywanie innych zadań i obowiązków przewidziane niniejszym statutem.
                                                                          § 24
                                                                   1. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz do udzielania pełnomocnictw procesowych oraz pełnomocnictw do składania oświadczeń woli – z zastrzeżeniem ust. 2 - upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Zastępca Prezesa.

2. W sprawach majątkowych, których przedmiot nie przekracza kwoty 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) do reprezentowania Stowarzyszenia i składania oświadczeń woli oraz do udzielania pełnomocnictw procesowych oraz pełnomocnictw do składania oświadczeń woli upoważniony jest samodzielnie Prezes Zarządu lub Zastępca Prezesa.
KOMISJA REWIZYJNA

                                                                        § 251. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.2. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych.3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.4. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, w ciągu 7 dni od Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.
                                                                        § 261. Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy:1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia w zakresie celowości i gospodarności, wtym prawidłowości prowadzenia dokumentacji finansowej,2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,4) składanie na Walnym Zgromadzeniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.2. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej raz w roku, którego termin ustala Przewodniczący.3. Do ważności obrad, oraz podejmowanych uchwał wymagana jest obecność wszystkich członków komisji. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.
                                                                        § 27 str. 6



W razie konieczności odwołania członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej albo uzupełnienia lub zmiany składu tych organów w trakcie kadencji, dokonuje tego Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z zasadami obowiązującymi przy wyborze członków tych organów.
                                                                         § 281. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostać z nimi w związkumałżeńskim , we wspólnym pożyciu , w stosunku pokrewieństwa , powinowactwa lub podległości służbowej .2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe .3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnejzwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie   w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przezPrezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni .

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

                                                                         § 291. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest:1) ze środków pieniężnych uzyskiwanych tytułem składek członkowskich,2) z wpływów uzyskiwanych z przeprowadzanych akcji charytatywnych (koncerty, festyny, imprezy artystyczno-sportowe itp.)3) z dotacji,4) z darowizn, zapisów i spadków,5) z odpłatnej działalności Stowarzyszenia.2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane w kasie lub na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, przekazane do kasy lub na to konto.3. Składki członkowskie powinny być wpłacane, co rok, do końca miesiąca marca każdego roku.4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
                                                                           § 30        Zabrania się :1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków , członków organów lub pracowników oraz osób , z którymi członkowie ,członkowie organów oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa 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 ‘’2. przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków , członków organów lubpracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich , wszczególności , jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach ,3. 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 z celu statutowego ,4. zakup towarów lub usług od podmiotów , w których uczestniczą członkowie stowarzyszeniaczłonkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż wstosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe .
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RODZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

                                                                         § 311. Uchwalenie zmian statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie wymaga większości dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w I terminie, a w II terminie (30 min. później) niezależnie od liczby obecnych.2. Uchwalenie zmian statutu może być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104 ze zm.).
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