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STATUT STOWARZYSZENIA 

 THE POLISH SOCIETY FOR ORGAN DONATION 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

1.1. Stowarzyszenie THE POLISH SOCIETY FOR ORGAN DONATION zostało 
założone uchwałą Członków Założycieli stowarzyszenia, podjętą na Zebraniu 
Założycielskim, w dniu 4 czerwca 2016 r.  Stowarzyszenie dalej nazywane jest 
“Towarzystwem”.  

1.2. Towarzystwo może używać skrótu: „PSOD” i może posługiwać się polskim 
odpowiednikiem: POLSKIE TOWARZYSTWO NA RZECZ DONACJI 
NARZĄDÓW”. 

1.3. Towarzystwo jest towarzystwem naukowym.  

1.4. Towarzystwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym 
ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku, oraz niniejszego Statutu.  

§ 2 
Siedziba, obszar działania, czas trwania Towarzystwa 

2.1. Towarzystwo posiada osobowość prawną, a jego siedzibą jest Warszawa.  

2.2. Towarzystwo może tworzyć terenowe jednostki w postaci Oddziałów, poza 
siedzibą Towarzystwa.  

2.3. Towarzystwo może tworzyć związki stowarzyszeń lub być członkiem innych 
organizacji krajowych lub międzynarodowych, a także członkiem spółdzielni, 
fundacji, polskich i zagranicznych spółek kapitałowych, na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.  

2.4. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzystwo może 
także prowadzić działalność za granicą, z zastrzeżeniem obowiązujących w tym 
zakresie odmiennych przepisów prawa. 

2.5. Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony. 

§ 3 

Cele statutowe Towarzystwa i środki do ich realizacji 

3.1. Celami statutowymi Towarzystwa są: 

3.1.1. propagowanie idei dawstwa narządów i transplantacji narządów; 

3.1.2. upowszechnianie wiedzy na temat dawstwa i transplantacji narządów; 

3.1.3. podnoszenie standardów bezpieczeństwa procedur związanych z pobieraniem 
i przeszczepianiem narządów; 

3.1.4. pogłębianie i propagowanie wiedzy naukowej; 

3.1.5. inicjowanie i wspieranie badań naukowych; 

3.1.6. inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie donacji i transplantacji 
oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej; 
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3.1.7. wyznaczanie standardów, wytycznych i zasad dobrej praktyki w zakresie 
donacji i transplantacji narządów; 

3.1.8. podnoszenie stanu wiedzy i umiejętności praktycznych członków Towarzystwa 
w zakresie donacji i transplantacji narządów; 

3.1.9. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych 
pracowników ochrony zdrowia) w zakresie donacji i transplantacji; 

3.2. Towarzystwo realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie odpłatnej oraz 
nieodpłatnej działalności w następującym zakresie: 

3.2.1. organizację szkoleń, zjazdów, kursów, konferencji, debat eksperckich, spotkań 
naukowych i dydaktycznych, warsztatów praktycznych;  

3.2.2. organizację i inicjację akcji społecznych, wykładów, odczytów, prelekcji, akcji 
charytatywnych, zbiórek środków finansowych na rzecz Towarzystwa oraz 
wszelkich innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wśród 
społeczeństwa idei  dawstwa narządów i transplantacji narządów; 

3.2.3. organizację, inicjowanie, uczestniczenie w różnych formach kształcenia 
podyplomowego lekarzy i szkolenia innych pracowników służby zdrowia; 

3.2.4. wydawanie opinii i wytycznych w sprawach naukowych i organizacyjnych w 
zakresie donacji i transplantologii, rekomendowanie programów kształcenia w 
tym zakresie; 

3.2.5. wydawanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności; 

3.2.6. współdziałanie i reprezentowanie swoich członków przed organami państwa, 
administracji, samorządu oraz organizacjami związkowymi i izbami lekarskimi; 

3.2.7. współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, 
mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w zakresie realizacji celów 
Towarzystwa; 

3.2.8. udział w komisjach egzaminacyjnych, konkursowych, eksperckich; 

3.2.9. działalność wydawniczą, w tym produkcję materiałów audiowizualnych i 
multimedialnych;  

3.2.10. współpracę ze specjalistami z dziedzin medycznych i niemedycznych oraz 
organizacjami w tym międzynarodowymi w zakresie realizacji celów 
Towarzystwa;  

3.2.11. ustanawianie stypendiów, grantów, nagród i innych narzędzi służących 
realizacji celów Towarzystwa;  

3.2.12. pozyskiwanie funduszy, grantów, dotacji, w tym także od osób prywatnych, 
służących realizacji celów Towarzystwa; 

3.2.13. prowadzenie działalności reklamowej i promocyjnej; 

3.2.14. wspieranie materialne i niematerialne działalności osób prawnych i fizycznych 
oraz organizacji nie posiadających osobowości prawnej, których działalność 
jest zbieżna z celami Towarzystwa;  

3.2.15. wspieranie materialne i niematerialne członków Towarzystwa w zakresie 
zbieżnym z celami statutowymi Towarzystwa. 

§ 4 
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Członkowie Towarzystwa  

4.1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków: Zwyczajnych,   Honorowych, 
Wspierających oraz Założycieli.  

4.2. Decyzję o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych, Honorowych i 
Wspierających Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa w formie uchwały. 

4.3. Członek Zwyczajny – zasady Członkostwa, prawa i obowiązki. 

4.3.1. Członkiem Zwyczajnym może zostać lekarz, pielęgniarka, technik medyczny, 
koordynator, psycholog, pracownik naukowy jak również inna osoba fizyczna 
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, po uzyskaniu 
rekomendacji: 

4.3.1.1. dwóch Członków Założycieli lub  

4.3.1.2. trzech Członków Zwyczajnych lub 

4.3.1.3. dwóch Członków Zwyczajnych wraz z jednym Członkiem Założycielem. 

4.3.2. Kandydat na Członka Zwyczajnego składa pisemną Deklarację Członkostwa z 
załączoną rekomendacją.  

4.3.3. Członkowie Zwyczajni mają prawo do czynnego i biernego wyboru do władz 
Towarzystwa, uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, 
korzystania z przywilejów wynikających z uczestnictwa w Towarzystwie, 
zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa, składania 
projektów uchwał, pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej. 

4.3.4. Obowiązkiem Członka Zwyczajnego jest regularne płacenie składek, 
przestrzeganie postanowień statutu oraz innych aktów wewnętrznych 
Towarzystwa, dbanie o dobre imię Towarzystwa, krzewienie idei składających 
się na cele Towarzystwa, oraz czynny udział w działalności Towarzystwa.  

4.4. Członek Honorowy – zasady Członkostwa, prawa i obowiązki. 

4.4.1. Członkiem Honorowym Towarzystwa może zostać każda osoba, niezależnie od 
przynależności państwowej, szczególnie zasłużona dla celów Towarzystwa, na 
wniosek: 

4.4.1.1. dwóch Członków Założycieli lub  

4.4.1.2. trzech Członków Zwyczajnych lub 

4.4.1.3. dwóch Członków Zwyczajnych wraz z jednym Członkiem Założycielem. 

4.4.2. Członek Honorowy posiada wszystkie prawa Członka Zwyczajnego opisane w 
pkt. 4.3.3. Statutu, bez czynnego i biernego prawa wyborczego, może jednak 
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa.  

4.4.3. Członek Honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich, jednak 
obowiązany jest do przestrzegania postanowień Statutu, dbania o dobre imię 
Towarzystwa oraz krzewienia idei składających się na cele Towarzystwa.  

4.5. Członek Wspierający – zasady Członkostwa, prawa i obowiązki. 

4.5.1. Członkiem Wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub osoba 
prawna, zainteresowana wspieraniem działalności Towarzystwa, w formie 
finansowej, rzeczowej lub merytorycznej, po uzyskaniu rekomendacji: 



 4 

4.5.1.1. dwóch Członków Założycieli lub 

4.5.1.2. trzech Członków Zwyczajnych lub 

4.5.1.3. dwóch Członków Zwyczajnych wraz z jednym Członkiem Założycielem. 

4.5.2. Kandydat na Członka Wspierającego składa pisemną Deklarację Członkostwa 
z załączoną rekomendacją.  

4.5.3. Członek Wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu 
Towarzystwa bez czynnego i biernego prawa wyborczego, może jednak brać 
udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, ma prawo 
do propagowania we własnym zakresie idei wpisujących się w cele 
Towarzystwa na warunkach uzgodnionych z Zarządem Towarzystwa. 

4.5.4. Członek Wspierający posiada wszystkie obowiązki Członka Zwyczajnego 
opisane w pkt. 4.3.4 Statutu. 

4.6. Członek Założyciel – zasady Członkostwa, prawa i obowiązki. 

4.6.1. Członkami Założycielami są osoby, które założyły Towarzystwo zgodnie z 
wymaganiami ustawy prawo o stowarzyszeniach.  

4.6.2. Członek Założyciel ma wszystkie prawa Członka Zwyczajnego wskazane w pkt. 
4.3.3 Statutu, pod warunkiem opłacenia składki członkowskiej, a ponadto ma 
prawo posługiwania się tytułem „Członek Założyciel Towarzystwa” lub 
„Założyciel Towarzystwa” w komunikacji zewnętrznej Towarzystwa. 

4.6.3. Członek Założyciel posiada wszystkie obowiązki Członka Zwyczajnego opisane 
w pkt. 4.3.4 Statutu. 

4.7. Członkowie Założyciele i Członkowie Zwyczajni Towarzystwa opłacają jednolitą 
składkę członkowską, w wysokości ustalonej w uchwale Zarządu Towarzystwa. 
Członkowie Wspierający Towarzystwa opłacają składki w wysokości i na 
warunkach określonych w porozumieniu zawartym między Członkiem 
Wspierającym Towarzystwa, a Towarzystwem reprezentowanym przez Zarząd 
Towarzystwa. 

4.8. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek śmierci Członka (wygaśnięcie 
członkostwa) lub na skutek skreślenia z listy Członków Towarzystwa.  

4.9. Zarząd Towarzystwa podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków 
Towarzystwa Członka Założyciela, Członka Zwyczajnego lub Członka 
Wspierającego: 

4.9.1. na pisemny wniosek Członka Towarzystwa; 

4.9.2. w razie zaległości w opłacaniu składek trwającej ponad 2 lata, pomimo 
dwukrotnego uprzedniego wezwania Członka Towarzystwa do uiszczenia 
zaległej kwoty; 

4.9.3. w razie wykluczenia Członka Towarzystwa z Towarzystwa. 

4.10. Członek Towarzystwa skreślony z listy z powodu niezapłacenia składek, może 
być przyjęty ponownie w poczet Członków Towarzystwa na zasadach 
określonych niniejszym Statutem, po uregulowaniu zaległych składek. 

4.11. Członek Towarzystwa może być wykluczony z Towarzystwa na wniosek innego 
Członka Towarzystwa, złożony Zarządowi Towarzystwa, za działanie na 
szkodę Towarzystwa.  Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę w sprawie 
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wykluczenia Członka Towarzystwa, większością 2/3 głosów co najmniej połowy 
ogólnej liczby członków Zarządu Towarzystwa, na podstawie opinii Sądu 
Koleżeńskiego. Od powyższej decyzji służy Członkowi Towarzystwa objętemu 
decyzją, odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.  

4.12. Pozbawienie Członkostwa Honorowego następuje uchwałą Walnego 
Zgromadzenia Towarzystwa, na wniosek Zarządu Towarzystwa. 

§ 5 

Organy Towarzystwa – zasady ogólne 

5.1. Organami Towarzystwa są:  

5.1.1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa;  

5.1.2. Zarząd Towarzystwa; 

5.1.3. Komisja Rewizyjna Towarzystwa; 

5.1.4. Sąd Koleżeński;         

5.2. W Towarzystwie działa także Komisja Wyborcza, której zadaniem jest 

organizacja wyborów do organów Towarzystwa, na zasadach określonych w 

Regulaminie Komisji Wyborczej, opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd 

Towarzystwa.  

5.3. W Towarzystwie mogą działać komitety organizacyjne i komisje, których 

strukturę organizacyjną i tryb działania określają regulaminy opracowane i 

zatwierdzone przez Zarząd Towarzystwa.  

5.4. Organy Towarzystwa podejmują decyzje w formie uchwał na posiedzeniach.   O 

ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały są podejmowane zwykłą większością 

głosów, bez względu na liczbę członków danego Organu, o ile zawiadomienia 

o planowanym posiedzeniu, jego miejscu, dacie, godzinie oraz o porządku 

obrad oraz informacje umożliwiające uczestnictwo w posiedzeniu za pomocą̨ 

środków bezpośredniego porozumiewania się̨ na odległość́ zostały wysłane 

listem poleconym, przesyłką kurierską, faksem lub pocztą elektroniczną na 

jeden tydzień́ przed datą posiedzenia do wszystkich jego członków na adresy 

przez nich wskazane. 

5.5. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej 

posiedzeniu danego Organu Towarzystwa.  

5.6. Członkowie Organu Towarzystwa uczestniczą̨ w posiedzeniach osobiście lub 

za pomocą̨ środków bezpośredniego porozumiewania się̨ na odległość́. 

5.7. Członkowie Organów Towarzystwa mogą podejmować́ uchwały w trybie 

pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania 

się̨ na odległość́, w szczególności drogą elektroniczną. Podjęcie uchwały w tym 

trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały, wraz z 

uzasadnieniem projektu oraz uzasadnieniem zastosowania tego trybu jej 

podjęcia, wszystkim członkom Organu Towarzystwa.  

5.8. Członkowie Organów Towarzystwa mogą podejmować́ uchwały także za 

pośrednictwem innego członka danego organu, co oznacza, że członek danego 

organu może udzielić innemu członkowi tego samego organu pisemnego 

pełnomocnictwa do głosowania w sprawach objętych porządkiem obrad tego 
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posiedzenia. W imieniu członka Walnego Zgromadzenia Towarzystwa może 

podejmować uchwały, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, pełnomocnik 

nie będący członkiem Walnego Zgromadzenia. 

5.9. W trybie określonym w pkt. 5.7. powyżej nie można podejmować́ uchwał w 

sprawach osobowych oraz w sprawach zatwierdzania rocznych planów 

działania i rocznego planu finansowego Towarzystwa.  

5.10. Głosowania podczas posiedzeń Organów Towarzystwa są jawne, z wyjątkiem 

głosowań dotyczących wyboru, odwołania i wykluczenia członków Organów 

Towarzystwa.  

5.11. Z posiedzeń kolegialnych Organów Towarzystwa sporządza się pisemny 

protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu i wyznaczony 

przez nią protokolant, w którym należy: 

5.11.1. stwierdzić prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do 

podejmowania uchwał oraz 

5.11.2. wymienić powzięte uchwały i liczbę głosów oddanych za daną uchwałą i 

zgłoszone sprzeciwy. 

5.12. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób fizycznie 

obecnych na posiedzeniu, w tym osoby przewodniczącej posiedzeniu, która 

ponadto wskazuje na liście obecności członków organów Towarzystwa 

uczestniczących w posiedzeniu za pomocą środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość i potwierdza ich udział własnym podpisem. 

5.13. Kadencja wszystkich Organów wybieralnych Towarzystwa trwa cztery lata, z 

wyjątkiem pierwszych organów wybieralnych Towarzystwa, wskazanych w 

protokole Zebrania Założycielskiego, których kadencja trwa dwa lata.  

5.14. Członkowie wszystkich Organów wybieralnych Towarzystwa są powoływani na 

wspólną kadencję. 

5.15. Członek wybrany do jakiegokolwiek Organu Towarzystwa może tą samą lub 

inną funkcję w ramach jakiegokolwiek Organu Towarzystwa pełnić nie dłużej 

niż̇ przez dwie kadencje. Taki członek Organu Towarzystwa może ubiegać się 

o ponowny wybór do pełnienia funkcji w Organie Towarzystwa po upływie 

przerwy trwającej jedną kadencję. 

5.16. Powyższa reguła nie ma zastosowania do sytuacji, w której osoba kandyduje i 

zostaje wybrana na stanowisko Prezesa Elekta Zarządu Towarzystwa. 

Poprzedni Prezes może kandydować na jakiekolwiek stanowisko w 

jakimkolwiek Organie Towarzystwa po upływie jednej kadencji. Na stanowisko 

Prezesa Elekta można ubiegać się tylko raz. 

5.17. Poza innymi przypadkami wskazanymi w Statucie, mandat członka Zarządu 

Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa i Sądu Koleżeńskiego ustaje w 

przypadku i z chwilą:  

5.17.1. śmierci;  

5.17.2. złożenia rezygnacji;  

5.17.3. odwołania; lub 

5.17.4. ustania Członkostwa w Towarzystwie. 
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§ 6 
Walne Zgromadzenie Towarzystwa 

6.1. Walne Zgromadzenie Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa. 

6.2. Walne Zgromadzenia Towarzystwa może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne. 

6.3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa się co dwa lata. 

6.4. O terminie i miejscu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Zarząd 
Towarzystwa zawiadamia członków Towarzystwa co najmniej na 30 dni przed 
planowanym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.  

6.5. Walne Zgromadzenie Towarzystwa otwiera  i stwierdza quorum Prezes 
Zarządu Towarzystwa, lub w wypadku jego nieobecności członek Zarządu 
wskazany pisemnie przez Prezesa Zarządu. Obradom Walnego Zgromadzenia 
przewodniczy Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, wskazany w 
dokumencie przedłożonym na ręce Prezesa Zarządu przez Komisję Wyborczą 
i wyłoniony w trybie wskazanym w Regulaminie Komisji Wyborczej.  
Przedmiotowy dokument Komisji Wyborczej zawiera nadto wskazanie osoby 
Sekretarza Walnego Zgromadzenia i komisji skrutacyjnej wybranych w ww. 
trybie.  W razie śmierci Prezesa Zarządu Towarzystwa, zapis niniejszego pkt. 
6.5. stosuje się odpowiednio do Sekretarza Zarządu Towarzystwa.  

6.6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Towarzystwa należy: 

6.6.1. określanie głównych kierunków działania  i rozwoju Towarzystwa; 

6.6.2. wybór i odwoływanie członków Organów Towarzystwa; 

6.6.3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu Towarzystwa oraz Komisji 
Rewizyjnej;  

6.6.4. wybieranie i odwoływanie Prezesa Elekta Zarządu Towarzystwa oraz 
pozostałych członków Zarządu Towarzystwa, członków Komisji 
Rewizyjnej Towarzystwa oraz Sądu Koleżeńskiego, a ponadto Prezesa 
pierwszej wybieralnej kadencji Zarządu Towarzystwa; 

6.6.5. zatwierdzanie uchwał w przedmiocie powołania Oddziału Towarzystwa;  

6.6.6. podejmowanie uchwał w przedmiocie likwidacji Oddziału Towarzystwa; 

6.6.7. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian Statutu i rozwiązania 
Towarzystwa w trybie wskazanym w § 12 Statutu; 

6.6.8. rozpatrywanie wniosków wniesionych przez Członków Towarzystwa w 
trybie wskazanym w pkt. 6.7. poniżej. 

6.7. Członek Towarzystwa może zgłosić wniosek do rozpatrzenia przez Walne 
Zgromadzenie Towarzystwa. Wniosek powinien być podpisany przez co 
najmniej 5 Członków Towarzystwa, a wniosek o zmianę Statutu Towarzystwa, 
przez co najmniej 15 Członków Towarzystwa i zgłoszony Zarządowi 
Towarzystwa co najmniej 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 
Towarzystwa.  

6.8. Walne Zgromadzenie Towarzystwa podejmuje decyzje w obecności co najmniej 
połowy ogólnej liczby członków Walnego Zgromadzenia Towarzystwa 
(quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Towarzystwa odbywa 
się w drugim terminie - po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne 
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bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Walnego 
Zgromadzenia Towarzystwa. 

6.9. Uchwały Walnego Zgromadzenia Towarzystwa zapadają zwykłą większością 
głosów, chyba że Statut stanowi inaczej. 

6.10. Przebieg Walnego Zgromadzenia Towarzystwa jest protokołowany. Protokół 
podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 

6.11. Zarząd Towarzystwa zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
Towarzystwa: 

6.11.1. z własnej inicjatywy; 

6.11.2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa; 

6.11.3. na wniosek co najmniej 20 Członków Towarzystwa.  

6.12. W przypadkach wymienionych w punktach 6.11.2 i 6.11.3 Zarząd Towarzystwa 
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa, w terminie 8 
tygodni od otrzymania wniosku, z umieszczeniem w porządku obrad 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa sprawy określonej we 
wniosku.  

§ 7 

Zarząd Towarzystwa 

7.1. Zarząd Towarzystwa składa się z 5 do 17 osób.  

7.2. Z wyłączeniem pierwszego Zarządu Towarzystwa, członków Zarządu 
Towarzystwa powołuje Walne Zgromadzenie. W skład pierwszego Zarządu 
Towarzystwa wchodzą osoby imiennie wskazane w protokole Zebrania 
Założycielskiego.  

7.3. Z wyłączeniem pierwszego Zarządu Towarzystwa, w skład każdego Zarządu 
Towarzystwa wchodzą:  

7.3.1 Prezes  i Poprzedni Prezes - z urzędu, (z zastrzeżeniem pkt. 7.3.3.); 

7.3.2 Konsultant krajowy ds. Transplantologii Klinicznej, Konsultant krajowy 
ds. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Konsultant krajowy ds. 
Neurochirurgii, Konsultant krajowy ds. Neurologii, Konsultant krajowy ds. 
Nefrologii – z urzędu, po uzyskaniu zgody na wejście do Zarządu 
Towarzystwa; 

7.3.3 Pozostała liczba członków Zarządu wybierana przez Walne 
Zgromadzenie, w tym Prezes Elekt i Prezes pierwszej wybieralnej 
kadencji Zarządu Towarzystwa. 

7.4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wynagrodzenie członków Zarządu 
Towarzystwa ustala Komisja Rewizyjna Towarzystwa.  

7.5. W umowach między członkiem Zarządu Towarzystwa, a Towarzystwem, 
Towarzystwo reprezentuje Komisja Rewizyjna Towarzystwa.  

7.6. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Towarzystwa  
w trakcie trwania kadencji, powodującego obniżenie liczby członków Zarządu 
Towarzystwa poniżej 5, przeprowadza się wybory uzupełniające. Wybory 
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uzupełniające zarządza Zarząd Towarzystwa w terminie dwóch tygodni od 
chwili powzięcia informacji o przyczynie uzasadniającej przeprowadzenie 
wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające powinny odbyć się na 
najbliższym Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, nie później jednak niż w 
terminie 8 tygodni od ich zarządzenia przez Zarząd Towarzystwa. 

7.7. Zarząd Towarzystwa może uchwalić Regulamin Zarządu Towarzystwa, 
określający szczegółowo tryb działania Zarządu Towarzystwa oraz obszary 
kompetencji i obowiązki poszczególnych członków Zarządu Towarzystwa. 

7.8. Prezes-Elekt po upływie aktualnej kadencji Zarządu Towarzystwa, zostaje 
Prezesem Zarządu Towarzystwa kolejnej kadencji, bez dokonywania przez 
Walne Zgromadzenie Towarzystwa ponownego wyboru. 

7.9. Prezes Zarządu Towarzystwa po upływie aktualnej kadencji Zarządu 
Towarzystwa, staje się członkiem Zarządu Towarzystwa kolejnej kadencji, jako 
Poprzedni Prezes, bez dokonywania przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa 
ponownego wyboru. 

7.10. Zarząd Towarzystwa wybiera Sekretarza i Skarbnika spośród członków 
Zarządu Towarzystwa, na wniosek Prezesa Zarządu.   

7.11. Zarząd Towarzystwa reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz. Do składania 
oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań uprawniony jest samodzielnie Prezes 
Zarządu. Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań o wartości 
przekraczającej 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych wymagane jest 
współdziałanie Prezesa Zarządu wraz ze Skarbnikiem. W przypadku gdy 
zobowiązanie ma charakter okresowy lub polega na świadczeniach 
powtarzających się, do ustalenia wartości, o której mowa powyżej, przyjmuje 
się wartość świadczeń za okres jednego roku. 

7.12. Zarząd Towarzystwa: 

7.12.1. prowadzi bieżące sprawy Towarzystwa, kieruje działalnością Towarzystwa i 
odpowiada za realizację jego celów statutowych, wyniki społeczne oraz 
finansowo-gospodarcze, a także podejmuje decyzje w sprawach 
niezastrzeżonych do kompetencji innych Organów; 

7.12.2. tworzy Oddziały i inne jednostki Towarzystwa, oraz uchwala ich regulaminy 
organizacyjne określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działania, zasady 
gospodarki finansowej, organy i ich kompetencje;  

7.12.3. zatwierdza skład komisji Towarzystwa na wniosek przewodniczących tychże 
komisji; 

7.12.4. wybiera członków Komisji Wyborczej; 

7.12.5.  opracowuje i zatwierdza Regulamin Komisji Wyborczej; 

7.12.6. zatwierdza Regulamin Sądu Koleżeńskiego; 

7.12.7. zarządza majątkiem Towarzystwa; 

7.12.8. uchwala budżet roczny Towarzystwa i sporządza sprawozdanie finansowe oraz 
plan finansowy na następny okres sprawozdawczy; 

7.12.9. ustala wysokość składki członkowskiej;  

7.12.10. zawiera porozumienia z Członkiem Wspierającym; 
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7.12.11. podejmuje uchwały w sprawie zapisów i darowizn; 

7.12.12. sporządza sprawozdania z działalności Towarzystwa i planuje działalność     
naukową na następny okres sprawozdawczy; 

7.12.13. powołuje przewodniczących komitetów organizacyjnych kongresów, 
konferencji i innych spotkań naukowych, organizowanych przez 
Towarzystwo; 

7.12.14. proponuje czas, miejsce i temat kongresów i konferencji; 

7.12.15. podejmuje uchwały w sprawie wykluczenia członków z Towarzystwa, po 
zapoznaniu się z opinią Sądu Koleżeńskiego; 

7.12.16. przyznaje nagrody naukowe Towarzystwa; 

7.12.17. ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków 
na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Towarzystwa. 

7.13. Zarząd Towarzystwa odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. 

7.14. W posiedzeniach Zarządu Towarzystwa może brać udział z głosem 
doradczym przewodniczący Komisji Rewizyjnej Towarzystwa lub inny 
upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa. 

7.15. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły posiedzeń Zarządu 
Towarzystwa podpisuje Prezes Zarządu i Sekretarz. Do protokołu posiedzeń 
Zarządu Towarzystwa dołącza się listę obecności członków Zarządu 
Towarzystwa. 

7.16. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu Towarzystwa. 

§ 8 
Komisja Rewizyjna Towarzystwa 

8.1. Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z 3 do 5 członków. 

8.2. Z wyjątkiem pierwszej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa, członków Komisji 
Rewizyjnej Towarzystwa wybiera Walne Zgromadzenie Towarzystwa. W skład 
pierwszej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wchodzą osoby imiennie wskazane 
w protokole Zebrania Założycielskiego.  

8.3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Towarzystwa wybierają spośród siebie 
jej członkowie, na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.  

8.4. Komisja Rewizyjna Towarzystwa odbywa posiedzenia co najmniej jeden raz do 
roku. 

8.5. Komisja Rewizyjna: 

8.5.1. sprawuje stały nadzór nad działalnością Towarzystwa;  

8.5.2. ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu Towarzystwa za 
czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją; 

8.5.3. reprezentuje Towarzystwo w umowach między członkiem Zarządu 
Towarzystwa, a Towarzystwem; 

8.5.4. dokonuje na wniosek Zarządu Towarzystwa wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdania finansowego; 
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8.5.5. zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności 
Towarzystwa; 

8.5.6. po dokonaniu oceny działalności statutowej i finansowej Towarzystwa, 
przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa wnioski, w tym między 
innymi w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi 
Towarzystwa absolutorium na koniec kadencji Zarządu Towarzystwa. 

8.6. Członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa: 

8.6.1. nie mogą być członkami Zarządu Towarzystwa, ani pozostawać z nimi w 
stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia; 

8.6.2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy 
umyślnej; 

8.7. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej 
Towarzystwa w trakcie trwania kadencji, powodującego obniżenie liczby 
członków Komisji Rewizyjnej Towarzystwa poniżej 3 członków, przeprowadza 
się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające zarządza Zarząd 
Towarzystwa w terminie dwóch tygodni od chwili powzięcia informacji o 
przyczynie uzasadniającej przeprowadzenie wyborów uzupełniających. Wybory 
uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 
Towarzystwa, nie później jednak niż w terminie 8 tygodni od ich zarządzenia 
przez Zarząd Towarzystwa. 

§ 9 

Sąd Koleżeński 

9.1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybieranych uchwałą Walnego 
Zgromadzenia.   

9.2. Sąd Koleżeński wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, 
sekretarza i o dokonanym wyborze informuje Zarząd Towarzystwa. 

9.3. Sąd Koleżeński: 

9.3.1. rozstrzyga spory pomiędzy Członkami Towarzystwa, w tym Członkami 
Towarzystwa z terenu Oddziałów, w sprawach dotyczących działalności 
Towarzystwa; 

9.3.2. wydaje opinię w przedmiocie wykluczenia Członka Towarzystwa.  

9.4. Szczegółowy tryb działania Sądu Koleżeńskiego określa Regulamin Sądu 
Koleżeńskiego, opracowany przez Sąd Koleżeński i przedłożony do 
zatwierdzenia Zarządowi Towarzystwa.  

§ 10 

Oddziały 

10.1. Towarzystwo może tworzyć i rozwiązywać Oddziały Towarzystwa, będące 
jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa, poza miejscowością w której 
znajduje się siedziba Towarzystwa, na wniosek co najmniej 20 Członków 
Towarzystwa z terenu objętego działaniem Oddziału.  

10.2.  Uchwałę o utworzeniu Oddziału Towarzystwa podejmuje Zarząd Towarzystwa i 
przedstawia uchwałę do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Towarzystwa.  



 12 

10.3. Zarząd Towarzystwa powołuje Przewodniczącego Oddziału, który kieruje 
Oddziałem aż do wyboru Zarządu Oddziału pierwszej kadencji, w tym 
Przewodniczącego i Przewodniczącego-Elekta pierwszej kadencji. 
Przewodniczący powołany przez Zarząd Towarzystwa, staje się automatycznie 
w dniu dokonywania wyborów do Zarządu Oddziału pierwszej kadencji, 
Poprzednim Prezesem Zarządu Oddziału Towarzystwa. 

10.4. Oddziały Towarzystwa nie mają osobowości prawnej. 

10.5. Strukturę organizacyjną Oddziału Towarzystwa tworzą władze Oddziału 
Towarzystwa. Władzami Oddziału Towarzystwa są: Walne Zgromadzenie 
Oddziału, Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału.  

10.6. W sprawach Oddziału nieuregulowanych w niniejszym § 10 Statutu mają 
odpowiednie zastosowanie zapisy Statutu. W szczególności zasady 
kadencyjności Organów Towarzystwa mają odpowiednie zastosowanie do 
Organów Oddziału Towarzystwa.  

10.7. Walne Zgromadzenie Oddziału tworzą Członkowie Towarzystwa z terenu 
objętego działaniem Oddziału. Walne Zgromadzenia Oddziału zwoływane są w 
trybie przyjętym dla zwoływania Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, 
wskazanym w § 6 Statutu. 

10.8. Walne Zgromadzenie Oddziału: 

10.8.1  dokonuje wyboru Prezesa Oddziału i Sekretarza Zgromadzenia 
Oddziału; 

10.8.2  udziela absolutorium członkom ustępującego Zarządu Oddziału oraz 
członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej; 

10.8.3 rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Oddziału; 

10.8.4 rozpatruje wnioski złożone przez członków Oddziału 
Towarzystwa. 

10.9. Zarząd Oddziału składa się z 5 do 15 liczby członków w tym min. Prezesa 
Oddziału, Prezesa Elekta Oddziału, Poprzedniego Prezesa Oddziału, 
Skarbnika Oddziału, Sekretarza Oddziału.  

10.10. Członkowie Zarządu Oddziału mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności 
wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Wynagrodzenie członków Zarządu 
Towarzystwa ustala Komisja Rewizyjna Towarzystwa. 

10.11. Zarząd wybierany jest na wspólną czteroletnią kadencję, przez Walne 
Zgromadzenie Oddziału zwykłą większością głosów, z listy obejmującej 
kandydatów zaproponowanych przez ustępujący Zarząd Oddziału i Walne 
Zgromadzenie Oddziału. Wybory Członków Zarządu Oddziału i Prezesa Elekta 
Oddziału odbywają się w okresie dwunastu miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających wybory do Zarządu Towarzystwa, nie później jednak niż w 
dniu poprzedzającym wybory do Zarządu Towarzystwa.  

10.12. Funkcje Skarbnika Zarządu Oddziału Towarzystwa i Sekretarza Zarządu 
Oddziału Towarzystwa mogą być łączone decyzją Walnego Zgromadzenia 
Oddziału. Prezes-Elekt Oddziału staje się automatycznie po upływie kadencji 
Prezesem Oddziału, bez dokonywania osobnego wyboru. Prezes Oddziału 
staje się automatycznie Poprzednim Prezesem Oddziału w Zarządzie kolejnej 
kadencji.  
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10.13. Zarząd Oddziału Towarzystwa: 

10.13.1. realizuje cele statutowe Towarzystwa na obszarze objętym jego 
działalnością; 

10.13.2. składa Zarządowi Towarzystwa wnioski o przyjęcie nowych Członków 
Towarzystwa. 

10.14. Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa i Skarbnik Zarządu Oddziału 
Towarzystwa na podstawie łącznego upoważnienia  Prezesa Zarządu i 
Skarbnika Zarządu Towarzystwa, dysponują środkami finansowymi 
Towarzystwa związanymi z działalnością Oddziału. Na wniosek Prezesa 
Oddziału, dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi 
Towarzystwa związanymi z działalnością Oddziału mogą uzyskać także dwaj 
inni członkowie Zarządu Oddziału. Pełnomocnictwa te udzielane są przez 
Prezesa i Skarbnika Zarządu Towarzystwa.  

10.15. Prezes Oddziału przedstawia Zarządowi Towarzystwa, w terminie do 1 marca 
każdego roku obrotowego, sprawozdanie z działalności Oddziału: 
merytorycznej i finansowej za poprzedni rok obrotowy, wraz z oceną Komisji 
Rewizyjnej Oddziału. 

10.16. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków wybranych przez 
Walne Zgromadzenie Oddziału. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Oddziału wybierają jej członkowie na pierwszym posiedzeniu. Zadaniem 
Komisji Rewizyjnej Oddziału jest nadzór nad działalnością Oddziału oraz 
rozpatrywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności 
Zarządu Oddziału 

10.17. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Oddziału odbywają się co najmniej jeden raz w 
roku. Komisja Rewizyjna Oddziału po dokonaniu oceny merytorycznej i 
finansowej Oddziału przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Oddziału wnioski, 
m.in. w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia Zarządowi Oddziału 
absolutorium.  

10.18. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału powoływani są na okres wspólnej 
kadencji członków Zarządu Oddziału.  

10.19. Rozwiązanie Oddziału Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały Walnego 
Zgromadzenia Towarzystwa, podjętej na wniosek Zarządu Towarzystwa 
większością 2/3 głosów członków Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.  

10.20. Uchwała o rozwiązaniu Oddziału Towarzystwa określi sposób przeznaczenia 
majątku Oddziału Towarzystwa.  

§ 11 
Majątek Towarzystwa 

11.1 Na majątek Towarzystwa składają się wpływy:  

11.1.1 ze składek członkowskich; 

11.1.2 z darowizn, zapisów, spadków, subwencji, dotacji; 

11.1.3 z dochodów ze zbiórek i organizowanych przez Towarzystwo imprez;  

11.1.4 z odsetek i lokat bankowych od środków pieniężnych znajdujących się w 
posiadaniu Towarzystwa; 
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11.1.5 ze środków z funduszy publicznych; 

11.1.6 z dochodów przypadających Towarzystwu z uczestnictwa w innych 
organizacjach; 

11.1.7 wpływów z działalności odpłatnej pożytku publicznego; 

11.1.8 dochodów z majątku Towarzystwa. 

11.2 Wszelkie wpływy z działalności realizowanej przez Towarzystwo, z tytułu 
działalności Oddziałów, komisji, komitetów organizacyjnych kongresów, 
konferencji i innych stałych lub powoływanych do określonych zadań struktur 
Towarzystwa stanowią przychody Towarzystwa. 

11.3 Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa przekazuje 
środki finansowe Towarzystwa Oddziałom, komisjom, redakcjom, komitetom 
organizacyjnym i innym stałym lub powoływanym do określonych zadań 
strukturom Towarzystwa. 

11.4 W przypadku powołania Towarzystwa do dziedziczenia, Zarząd Towarzystwa 
składa oświadczenie o przyjęciu spadku bez ograniczenia odpowiedzialności za 
długi (przyjęcie proste) wyłącznie, gdy w chwili składania takiego oświadczenia 
jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa wysokość długów 
spadkowych.  

11.5 Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy. 

 

 

§ 12 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa 

12.1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić w drodze uchwały 
Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, podjętej większością 2/3 członków 
Walnego Zgromadzenia Towarzystwa. 

12.2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób przeznaczenia jego 
majątku na cele związane z propagowaniem idei dawstwa i transplantacji 
narządów. 
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POD STATUTEM STOWARZYSZENIA THE POLISH SOCIETY FOR ORGAN 
DONATION  ZŁOŻYLI PODPISY ZAŁOŻYCIELE OBECNI NA ZEBRANIU 
ZAŁOŻYCIELSKIM W DNIU 4 CZERWCA 2016 ROKU W RYNIE:  

 

1. …………………………………………………………………………………….. 

 

2. …………………………………………………………………………………….. 

 

3. …………………………………………………………………………………….. 

 

4. …………………………………………………………………………………….. 

 

5. …………………………………………………………………………………….. 

 

6. …………………………………………………………………………………….. 

 

7. ……………………………………………………………………………………. 

 

8. …………………………………………………………………………………….. 

 

9. …………………………………………………………………………………….. 



 16 

 

10. …………………………………………………………………………………….. 

 

11. ……………………………………………………………………………………….. 

 

12. …………………………………………………………………………………….. 

 

13. …………………………………………………………………………………….. 

 

14. …………………………………………………………………………………….. 

 

15. …………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 


