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STATUT STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ I PALIATYWNEJ 

"HOSPICJUM" W CHORZOWIE 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1 

1. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej "Hospicjum" w Chorzowie, zwane dalej 

Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym 

na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20, 

poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz w oparciu o postanowienia niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego zgodnie  

z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r  

z późniejszymi zmianami. 

 

§ 2 

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami Etyki Katolickiej i Deontologii 

Lekarskiej. 

 

§ 3 

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne 

oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

 

§ 4 

1. Stowarzyszenie jest wspólnotą wolontariuszy: lekarzy, pielęgniarek, osób spoza zawodów 

medycznych oraz duchownych. 

2. Członkowie stowarzyszenia mogą wykonywać swoją pracę: 

 bezinteresownie – praca wolontaryjna, 

 odpłatnie, w sytuacji opisanej w punkcie 3, 

 w obydwu formach jednocześnie. 
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3. W przypadku braku możliwości realizacji celów poprzez pracę wolontaryjną, 

Stowarzyszenie może w tym celu zatrudniać członków stowarzyszenia oraz innych 

pracowników. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Zarząd. 

4. Stowarzyszenie działa w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i posiada swojego 

kapelana. Mianuje go i odwołuje Ordynariusz Katowicki. 

 

Rozdział II 

Nazwa, teren działania, siedziba Stowarzyszenia 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie posiada nazwę “Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej 

‘HOSPICJUM’ w Chorzowie” 

2. Patronem Stowarzyszenia jest św. Antoni . 

 

§ 6 

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. 

 

§ 7 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chorzów. 

 

Rozdział III 

Cele i środki ich realizacji 

 

§ 8 

1. Celem Stowarzyszenia jest: 

a) pomoc medyczna (lekarska i pielęgniarska) – działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z 

dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905). , 

psychologiczna, socjalna i duchowa choremu oraz jego rodzinie (za ich zgodą) w 

terminalnym okresie choroby nowotworowej a także, w uzasadnionych przypadkach, innych 

chorób przewlekle postępujących o niepomyślnym rokowaniu, u których zakończono 

leczenie przyczynowe;  

b) zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy, o której 

mowa w punkcie a), 

c) propagowanie idei i udział w organizowaniu opieki hospicyjnej i paliatywnej,  
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d) pomoc, o której mowa w punkcie 1 podpunkt a) jest sprawowana w siedzibie Stowarzyszenia 

oraz  w placówkach powołanych przez Stowarzyszenie organów jak również w domu 

chorego. 

 

 

§ 9 

1. Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez: 

a) ochronę i promocję zdrowia, w tym opiekę nad chorym w aspekcie: 

 medycznym (łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, pielęgnacja 

pacjenta), 

 psychicznym, 

 duchowym, 

 społecznym,           

b)  współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia, 

c) niesienie pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej i ich rodzinom oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 

d) współpracę z duchownymi różnych wyznań - zależnie od potrzeb i życzeń chorego, 

e) współpracę z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 

f) propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi chorymi terminalnie na chorobę nowotworową 

i inne choroby postępujące, zagrażające życiu, nie poddające się leczeniu przyczynowemu 

g) organizowanie kursów, konferencji, szkoleń i seminariów dla swoich członków, 

sympatyków i osób zainteresowanych ideą pomocy hospicyjnej, 

h) udzielanie informacji w zakresie swej działalności statutowej poprzez prasę, radio, telewizję, 

wydawanie własnych publikacji oraz stosowanie innych środków w tym zakresie 

i) promocję i organizację wolontariatu, 

j) działania w zakresie lecznictwa, w tym inicjatywy lokalne w zakresie infrastruktury 

hospicjum obejmujące przebudowę, remonty, rozbudowę i dostosowanie obiektów do 

wymogów, regulacji krajowych i wyposażenia w odpowiedni sprzęt, 

k) zbieranie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów statutowych, również 

poprzez sprzedaż wyrobów ofiarowanych przez darczyńców i wykonanych przez     

podopiecznych Hospicjum. 
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2. Przedmiotem prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego zgodnie 

z Polską  Klasyfikacją Działalności jest działalność pozostałych organizacji członkowskich 

gdzie indziej nie sklasyfikowanych 94.99.Z: 

a) opieka zdrowotna – PKD 86 (działalność nieodpłatna i odpłatna), 

b) działalność szpitali - PKD 86.10.Z  (działalność nieodpłatna i odpłatna), 

c) praktyka lekarska  specjalistyczna - PKD 86.22.Z (działalność nieodpłatna i odpłatna), 

d) działalność fizjoterapeutyczna - PKD 86.90.A (działalność nieodpłatna i odpłatna), 

e) działalność pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C (działalność nieodpłatna i odpłatna), 

f) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana  

(dotyczy wyłącznie działalności psychologów i psychoterapeutów)– PKD86.90.E  

 (działalność nieodpłatna i odpłatna), 

g) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej  

niesklasyfikowana – PKD 86.90. E (działalność nieodpłatna i odpłatna) , 

h) pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B 

(działalność odpłatna), 

l) działalność wydawnicza – PKD 58.11.Z (działalność odpłatna), 

m) działalność wydawnicza pozostała – PKD 58.19.Z ( działalność odpłatna). 

 

Rozdział IV 

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków honorowych. 

c) Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, 

d) członków wspierających. 

 

§ 11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. 

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez podpisanie deklaracji, po zatwierdzeniu 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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3. Członek zwyczajny ma prawo: 

a) uczestniczyć w ogólnych zebraniach hospicyjnych oraz w Walnym Zebraniu Członków  

z czynnym i biernym prawem wyborczym, 

b) brać udział w pracach Stowarzyszenia, używać jego odznak, 

c) występować z postulatami i wnioskami do władz Stowarzyszenia, 

d) być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i działaniach Stowarzyszenia. 

 

4. Członek zwyczajny ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia, 

b) realizować i propagować ideę bezinteresownej pomocy chorym, 

c) zaznajamiać się z problematyką opieki paliatywno-hospicyjnej w celu doskonalenia działań 

dla dobra chorego, 

d) regularnie opłacać składki członkowskie. 

 

§ 12 

1. Członkami honorowymi oraz Honorowymi Prezesami Stowarzyszenia mogą być osoby 

fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne 

szczególnie zasłużone w działalności stowarzyszenia. 

2. Tytuł Członka Honorowego oraz Honorowego prezesa przyznaje Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu 

3. Członek honorowy, a także Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo występować  

z postulatami i wnioskami do władz stowarzyszenia. 

4. Członek honorowy i Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i zarządzeń władz Stowarzyszenia, 

b) udzielać pomocy w realizowaniu zadań statutowych Stowarzyszenia. 

 

§ 13      

1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna oraz osoba fizyczna 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członek wspierający nie posiada 

biernego i czynnego prawa wyborczego. 

2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez podpisanie deklaracji, po zatwierdzeniu 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 
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§ 14  

1. Członkostwo wygasa wskutek: 

a) śmierci osoby fizycznej lub utraty przez nią pełnej zdolności do czynności prawnych albo 

prawomocnego orzeczenia wobec niej kary pozbawienia praw publicznych, 

b) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną, 

c) rezygnacji członka złożonej na piśmie, 

d) wykluczenia przez Zarząd w wyniku zaniedbania obowiązków w pracy hospicyjnej lub 

postępowania nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia, 

e) rozwiązania Stowarzyszenia. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. d) członkowi pozbawionemu członkostwa 

przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty 

powiadomienia go o pozbawieniu członkostwa 

 

Rozdział V 

Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich 

kompetencje 

 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

 

§ 16 

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

 

§ 17 

Walne Zebranie Członków może być: 

a) zwyczajne, 

b) nadzwyczajne. 

 

§ 18 

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz do roku i ma charakter 

sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy.  
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2. Termin, miejsce odbycia i porządek obrad ustala Zarząd.  

3. Zarząd zobowiązany jest powiadomić członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu odbycia 

i planowanym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia co 

najmniej na jeden miesiąc przed tym terminem. 

 

§ 19 

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

c) na wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. 

2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinno nastąpić w terminie do 

30 dni od daty zgłoszenia wniosku. 

3. Zarząd zobowiązany jest powiadomić członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu odbycia 

i wnioskowanym przedmiocie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia, tak aby mogli się z nimi zapoznać przed tym terminem. 

 

§ 20 

1. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków niezbędna jest obecność co najmniej 

połowy liczby członków Stowarzyszenia.  

2. W przypadku braku wymaganej liczby członków, po upływie 30 minut od rozpoczęcia 

Walnego Zebrania Członków ustala się drugi termin jego odbycia. Ważność uchwał podjętych 

w drugim terminie nie zależy od liczby obecnych członków. 

 

§ 21 

1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów członków 

obecnych. 

3. Głosowanie jest tajne.    

 

§ 22 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  

b) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,  

c) uchwalanie wysokości i zasad pobierania składek członkowskich,  

d) rozpatrywanie odwołań członków pozbawionych członkostwa,  
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e) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi 

absolutorium,  

f) dokonywanie zmian w statucie,  

g) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

 

§ 23 

1. Zarząd składa się z 4 członków. 

2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa Sekretarza 

oraz Skarbnika. 

3. Do kompetencji Zarządu należy: 

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, 

b) wykonywanie  uchwał Walnego Zgromadzenia, 

c) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 

d) uchwalanie budżetu, 

e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami, 

f) składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności,  

g) organizowanie Walnych Zebrań Członków, 

h) przyjmowanie członków i ich wykluczanie. 

4. Zarząd ma prawo powierzyć osobom spoza Zarządu realizowanie doraźnych celów. 

5. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

§ 24 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli odrębnym od Zarządu Stowarzyszenia i nie 

podlega Zarządowi. 

2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków. 

3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie 

Przewodniczącego oraz Sekretarza.  

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy nadzór i kontrola działalności finansowej Zarządu 

oraz kontrola zgodności jego działalności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania 

Członków. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy także reprezentowanie Stowarzyszenia w 

umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach między 

Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.  
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6. Przynajmniej raz do roku Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków 

pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami, a na Walnym 

Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym składa wniosek o udzielenie, bądź nie 

absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu 

z głosem doradczym. 

8. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:  

a) nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z członkami Zarządu  

w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości służbowej. 

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji 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. 

 

§ 25 

Zarząd i Komisja Rewizyjna podejmują uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu 

jawnym, przy obecności wszystkich członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje 

głos Przewodniczącego. 

 

§ 26 

1. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej może być członek zwyczajny Stowarzyszenia. 

2. Wyboru dokonuje Walne Zebranie Członków spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

3. Głosowanie jest jawne (tajne USUNĄĆ jawne). 

4. Do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zostają wybrani ci kandydaci, którzy uzyskali 

największą liczbę głosów, jednak nie mniej niż 50% + 1 głos z ważnie oddanych głosów. 

5. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, pozostali członkowie 

mogą wybrać nowych członków spośród członków Stowarzyszenia, lecz  

w liczbie nie większej niż 1 członek. 

6. Odwołanie członka władz następuje w takim samym trybie, jak wybór. 
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Rozdział VI 

Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciąganie zobowiązań majątkowych 

 

§ 27 

1. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes, 

Wiceprezes lub osoba upoważniona przez Zarząd. 

2. Umowy, zobowiązania i inne dokumenty o charakterze majątkowym lub finansowym 

przekraczające wartość (3x) średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

ogłoszonego przez GUS wymagają podpisu dwóch osób, w tym Prezesa lub 

Wiceprezesa.  

3. Pozostałe dokumenty w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes lub Wiceprezes 

jednoosobowo. 

4. Dyrektor prowadzonego przez Stowarzyszenie przedsiębiorstwa leczniczego 

Hospicjum Chorzowskie, który jednocześnie został wybrany członkiem Zarządu 

Stowarzyszenia  jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu 

Stowarzyszenia w zakresie obejmującym prowadzoną przez Stowarzyszenie 

działalność leczniczą w myśl przepisów Ustawy o Działalności Leczniczej. W 

szczególności Dyrektor upoważniony jest do zatrudniania i zwalniania pracowników 

oraz podpisywania kontraktów na realizację świadczeń. 

Rozdział VII 

Sposób uzyskiwania środków finansowych 

 

§ 28 

1. Majątek stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, składek członkowskich, 

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności 

publicznej. 

2. Stowarzyszenie z zachowaniem odpowiednich przepisów może przyjmować darowizny, 

spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej, a także przyjmować dotacje według 

zasad określonych w odrębnych przepisach . 
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3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego wyłącznie  

w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z niej służy realizacji celów 

statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. 

4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową  

w stosunku do działalności pożytku publicznego; nadwyżkę przychodów nad kosztami 

przeznacza na działalność służącą realizacji celów statutowych. 

5.Członkom Stowarzyszenia oraz jego organom zabrania się:  

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji  w stosunku do 

jej członków, członków organów oraz pracowników oraz osób, z którymi członkowie, 

członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we 

wspólnym pożyciu albo 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, zwanych dalej ”osobami bliskimi” 

b)  przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów oraz 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

w szczególności jeżeli przekazanie to następuję bezpłatnie lub na preferencyjnych 

warunkach. 

c) wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów oraz 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 organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  

w stosunku do osób trzecich po cenach wyższych niż rynkowe. 

6. działalność Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków   

Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VIII 

Zasady dokonywania zmian w statucie 

 

§ 29 

Zmiany w statucie może uchwalać Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
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Rozdział IX 

Sposób rozwiązania się Stowarzyszenia 

§ 30 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia. Likwidatorami są członkowie Zarządu. 

2. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel charytatywny zatwierdzony 

uchwałą Walnego Zebrania. 

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd, zarządza On jego likwidację wyznaczając 

likwidatora. 

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. 
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