STATUT
STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU
/tekst jednolity przyjęty na Walnym Zgromadzeniu ze zmianami uchwalonymi
w dniu 22. 03. 2004 r. , 24.03.2995r. , 19.10.2010r./
Postanowienia ogólne
§1
l. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU DAWSTWA SZPIKU zwane dalej
"Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o charakterze
instytucji pożytku publicznego
2. Statutowa działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności lub
określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa wynikającą z
niedostatku finansowego lub organizacyjnego w zakresie dawstwa szpiku. Działalność statutowa
na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na
szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa jest wyłączną
statutową działalnością i dotyczy realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji
zdrowia oraz działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie lub finansowo.
Działalność pożytku publicznego nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków
Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich spraw może zatrudniać pracowników.
§2
l. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz
Wrocław.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenie może
prowadzić działalność poza granicami Polski.
§3
1. Obsługę biurową i techniczną zapewnia Biuro Stowarzyszenia, którego pracami kieruje
dyrektor Biura Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia może powołać oddziały Biura poza granicami RP
3. Wielkość zatrudnienia oraz warunki pracy i płacy pracowników określa Zarząd kierując się
obowiązującymi zasadami prawa.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
§4
1. Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie
promowania właściwej organizacji i rozwoju dawstwa szpiku kostnego. Istotną częścią
działalności Stowarzyszenia jest wspieranie naboru i opisu dawców szpiku oraz troska o
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zabezpieczenie ich dobra, ponadto wspieranie działań profilaktycznych oraz kształcenie lekarzy,
pracowników laboratoriów i średniego personelu medycznego. Stowarzyszenie będzie
współdziałało z innymi organizacjami społecznymi mającymi za zadanie podnoszenie kultury
zdrowotnej społeczeństwa.
2. Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
-wspieranie promocji zdrowia i wiedzy społeczeństwa w tym zakresie
-działalności dydaktycznej i naukowej prowadzonej w powyższym zakresie
-polepszenie zaopatrzenia placówek ochrony zdrowia w leki, aparaturę oraz niezbędny sprzęt,
urządzenia i materiały
-prowadzenie działalności inwestycyjnej odpowiednio do celów Stowarzyszenia
-wspieranie dawstwa szpiku, aktywizowanie działań społeczeństwa i administracji państwowej w
tym zakresie
- wspieranie działalności organizacyjnej i inwestycyjnej Dolnośląskiego Centrum Transplantacji
Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku
-działalność prowadzona jest w zakresie wyczerpującym możliwości i uprawnienia wynikające z
ustawy o o.p.p.
3. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się powszechnie przyjętymi zasadami troski o
człowieka.
4. Stowarzyszenie współpracuje z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami
społecznymi krajowymi i zagranicznymi jak też osobami fizycznymi w zakresie objętym
działalnością Stowarzyszenia.
§5
Stowarzyszenie swoje cele statutowe realizuje poprzez :
1) gromadzenie i efektywne wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych otrzymanych z
kraju i zagranicy,
2) przekazywanie darów w formie rzeczowej lub gotówkowej placówkom ochrony zdrowia ze
szczególnym uwzględnieniem Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z
Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu.
3) udzielanie pomocy, finansowej instytucjom i osobom prowadzącym działalność naukowobadawczą w zakresie określonym w §4 statutu przez pokrywanie kosztów nabywania materiałów
oraz aparatury, niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności;
4) prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, zgodnie z art. 9 ustawy o o. p. p. co
wyklucza prowadzanie działalności gospodarczej bezpośrednio związanej ze statutowymi celami
Stowarzyszenia. Działalność powyższa jest prowadzona na podstawie planów roboczych i
programów wieloletnich ustalanych przez Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Walnego
Zgromadzenia.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§6
l. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych
2. Członkami Stowarzyszenia mogą być:
a) członkowie zwyczajni
-założyciele Stowarzyszenia
-każdy obywatel polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw
publicznych
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b) członkowie wspierający
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, uznająca cele
Stowarzyszenia i deklarująca pisemnie chęć stałego wspierania materialnego działalności
Stowarzyszenia
c) członkowie honorowi
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia w szczególnie
uzasadnionych przypadkach dla osób zasłużonych w niesieniu pomocy dla Stowarzyszenia lub
Fundacji.
3. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
a) dbać o rozwój Stowarzyszenia i osiąganie jego celów;
b) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz
głos stanowiący na Walnych Zgromadzeniach. Mogą zgłaszać wnioski dotyczące działalności
Stowarzyszenia.
5. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do
władz Stowarzyszenia. Mają natomiast prawo do brania udziału w pracach Stowarzyszenia oraz
uczestnictwa w zebraniach i Walnych Zgromadzeniach bez prawa głosu stanowiącego.
6. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia mają prawo do świadczeń ze strony Stowarzyszenia wg
zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie.
7. Członkostwo Stowarzyszenia może ustać w następujących przypadkach:
-na własne żądanie zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia
-skreślenie przez Zarząd z listy członków na skutek zalegania z opłatą składek przez okres
przekraczający 6 miesięcy po uprzednim upomnieniu pisemnym;
-zgonu członka Stowarzyszenia
-wykluczenie ze Stowarzyszenia przez Zarząd w przypadku niezachowania postanowień
wynikających z §6 pkt.3b. Od decyzji Zarządu przysługuje wykluczonemu członkowi odwołanie
się do Walnego Zgromadzenia. Odwołanie na piśmie należy w tym przypadku złożyć w
sekretariacie Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu. Do
czasu rozpatrzenia odwołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie wykluczony członek jest
zawieszony w prawach członkowskich.
-likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
Władze Stowarzyszenia:
Tryb wyboru, uzupełnienia składu oraz ich kompetencje
§7
l. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie.
2. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność co najmniej połowy
członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością
głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i o rozwiązaniu Stowarzyszenia, które wymagają
większością 2/3 głosów obecnych na zebraniu członków zwyczajnych.
3. Jeżeli liczba członków zwyczajnych przekroczy 150 osób, w Walny Zgromadzeniu biorą udział
delegaci według klucza ustalonego przez Zarząd.
§8
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
l. dokonywanie zmian i uchwalanie statutu;
2. określenie kierunków działalności Stowarzyszenia;
3. wybór Zarządu Stowarzyszenia, który odbywa się w tajnym głosowaniu;
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4. wybór Komisji Rewizyjnej;
5. zatwierdzenie preliminarza budżetu Stowarzyszenia opracowanego przez Zarząd;
6. udzielenie lub odmawianie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;
7. rozpatrywanie odwołań członków dotyczących przypadków w §6,pkt 7;
8. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, które ze względu na swą szczególną
wagę wymagają przejawu woli całego Stowarzyszenia;
9. podejmowanie uchwał o udziale Stowarzyszenia w działalności innych podmiotów
gospodarczych, w tym objęciu akcji lub udziałów w spółkach;
10. ustalanie wysokości składek członkowskich;
§9
l. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku.
2. Wyborcze Walne Zgromadzenie odbywa się co cztery lata
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w następujących przypadkach:
a)na wniosek podpisany przez nie mniej niż 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;
b)na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c) na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
4. O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków zwyczajnych Stowarzyszenia
na piśmie z podaniem porządku obrad, przynajmniej na 10 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
§ 10
1. Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, który odpowiada za swoja działalność przed Walnym
Zgromadzeniem
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Prezesa i nie więcej niż 5 członków wybranych przez
Walne Zgromadzenie, spośród których wyłania się zastępcę Prezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa cztery lata. Na Wyborczym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd wybierany zostaje w dwóch tajnych głosowaniach. W pierwszym głosowaniu członkowie
zwyczajni wybierają Prezesa, a następnie w drugim głosowaniu pozostałych członków Zarządu.
4. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuowuje się na pierwszym zebraniu Zarządu zgodnie z § 10,
pkt2.
5. W czasie trwania kadencji Zarząd ma prawo dokooptowania do swojego grona nowych
członków, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, w liczbie nie większej niż l/3
ogólnej liczby wybranych członków Zarządu.
6. Poszczególni członkowie Zarządu, jak również i cały Zarząd mogą być w czasie trwania
kadencji odwołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
§ 11
1. Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należą sprawy nie zastrzeżone do kompetencji
Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia
b) powołanie dyrektora Biura Stowarzyszenia i nadzór nad jego działalnością
c)realizowanie wytycznych odnośnie działalności Stowarzyszenia oraz czuwanie nad wykonaniem
uchwał Walnego Zgromadzenia
d) podejmowanie uchwał o przyjęciu i skreśleniu członków Stowarzyszenia
e) rozpatrywanie skarg i sporów wynikłych między członkami Stowarzyszenia
f) powoływanie sekcji i zespołów oraz zatwierdzanie ich regulaminów i planów działalności
g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu sekcji i zespołów
h) ustalanie rocznych planów pracy Stowarzyszenia, uchwalanie budżetu, opracowanie
sprawozdań i wniosków oraz wydawanie wszelkich instrukcji wewnętrznych i regulaminów
4

i) gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia w granicach określonych budżetem
oraz dokonywanie niezbędnych zmian budżetowych w granicach obowiązujących przepisów
j) zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów oraz udzielanie wszelkiego rodzaju pełnomocnictw
k)podejmowanie uchwał o przyjęciu zapisów i darowizn
l) podejmowanie uchwał o przyjęciu, kupnie, sprzedaży zmianie i obciążeniu nieruchomości
ł) decydowanie o podejmowaniu, prowadzeniu i zaprzestaniu działalności gospodarczej oraz
innych określonych w §5
2. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał większością głosów obecnych członków przy
udziale co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa,
prowadzącego posiedzenie.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba która była skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 12
l. Komisja Rewizyjna w składzie pięciu członków zwyczajnych wybranych na Walnym
Zgromadzeniu na okres czterech lat jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola działalności organizacyjnej Stowarzyszenia
b) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej
c) kontrola działalności gospodarczej Stowarzyszenia
d) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu i stawianie wniosków o udzielenie lub
odmowie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia
e) występowanie do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia
3. Wybrani członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo dokooptować do swojego składu
dalszych członków do ogólnej liczby 7
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego, którzy mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Stowarzyszenia.
5. „ Komisja Rewizyjna w swoich czynnościach jest organem niezależnym od Zarządu i w
zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej niepodlegajacym Zarządowi, a jej członkowie:
- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
służbowej;
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych
kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni;

Sposób reprezentowania Stowarzyszenia oraz warunki ważności jego uchwał
§ 13
1. Oświadczenia i akty prawne, zobowiązania finansowe i majątkowe podpisują w imieniu
Stowarzyszenia łącznie:
-Prezes z Sekretarzem lub
-Prezes ze Skarbnikiem lub
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-innych dwóch członków Zarządu na podstawie upoważnienia Zarządu lub Prezesa
3. Zarząd ma prawo udzielić i odwołać pełnomocnictwa dyrektorowi Biura w zakresie
zobowiązań finansowych, majątkowych i prowadzenia działalności gospodarczej w określonych
przez Zarząd granicach.

Fundusze i majątek Stowarzyszenia
§ 14
1. Dochodami Stowarzyszenia są:
a) darowizny, spadki i zapisy otrzymane od osób prawnych i fizycznych krajowych i
zagranicznych
b) dochody z imprez publicznych
c) dochody z działalności gospodarczej
d) dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej
e) składki członkowskie
f) dochody z uczestnictwa w innych podmiotach gospodarczych
2. Majątek w/w służy realizacji statutowych celów Stowarzyszenia
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w
stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza
się na działalność pożytku publicznego.
4. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Działalność :
a) nieodpłatna pożytku publicznego sklasyfikowana zgodnie z p. k. d. w ramach zadań
Stowarzyszenia wymienionych §1pkt.2 i §4 pkt.1 obejmuje:
- prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie
sklasyfikowana
- szpitalnictwo
- praktyka lekarska
- działalność pielęgniarek i położnych
a) działalność odpłatna pożytku publicznego obejmuje:
- działalność związana z bazami danych
- działalność związana z organizacją targów i wystaw
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie
sklasyfikowane
6. Zakres działalności gospodarczej obejmuje:
-szpitalnictwo
-praktyka lekarska
- działalność pielęgniarek i położnych
- działalność stołówek i katering
- stołówki
- przygotowanie i dostarczenie żywności dla odbiorców zewnętrznych –katering
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej nie sklasyfikowana
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- prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji
- działalność usługowa w zakresie instalacji naprawy i konserwacji sprzętu medycznego w tym
chirurgicznego
-zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
-wynajem nieruchomości na własny rachunek
-przygotowanie terenu pod budowę
-wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna
-wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
-wynajem pozostałych maszyn i urządzeń
-działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego
przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana.
7. Działalność gospodarcza prowadzona jest odpłatnie przez powołaną w tym celu wyodrębnioną
organizacyjnie i bilansowo jednostkę gospodarczą Stowarzyszenia. Prowadzenie nieodpłatnej i
odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form
działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z
zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
8. Organem wykonawczym Stowarzyszenia kierującym działalnością gospodarczą i działalnością
pożytku publicznego jest Biuro Stowarzyszenia
9. Miejscem wykonywania działalności gospodarczej jest zarówno obszar RP jak i wszystkie kraje
świata
10.Składnikami majątku Stowarzyszenia przeznaczonymi na działalność są wszystkie składniki
dochodów Stowarzyszenia określone w §14.
11. „ Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jej 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 lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,
opieki lub kurateli – zwanymi w dalszych postanowieniach „ osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich , w szczególności , jeżeli przekazania to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach”,
c) wykorzystywania majątku 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”,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia ,
członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
12. Stowarzyszenie może uczestniczyć w innych podmiotach gospodarczych, w tym może być
założycielem lub obejmować udziały i akcje w istniejących już spółkach prawa handlowego.

Zasady dokonywania zmian Statutu
§ 15
l. Wszystkie zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 2\3
głosów i zatwierdzenia przez sąd rejestrowy.
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Warunki lub sposób rozwiązania się Stowarzyszenia
§ 16
l. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić:
a) na podstawie uchwały podjętej na ostatnim Walnym Zgromadzeniu
b) w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Stowarzyszenia
c) przez sąd, na wniosek organu nadzorującego.
2. W razie rozwiązania lub likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi do dyspozycji
Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we
Wrocławiu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej .
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