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Załącznik do Uchwały nr 5 
z dnia 18 marca 2013 r. 

 
S T A T U T  

(tekst jednolity) 
 

 
 

Stowarzyszenia „Hospicjum Domowe przy Parafii Św. Katarzyny 

w Jastrzębiu - Zdroju” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy  

Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdroju”, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 

 

§ 1a 

Stowarzyszenie jest organizacją prowadzącą działalność poŜytku publicznego zgodnie z 

ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

Nr 96 poz. 873)”. 

 

§ 2 

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i gmina Jastrzębie – Zdrój. 

 

§ 3 

1.Siedzibą Stowarzyszenia są wydzierŜawione pomieszczenia w Domu Parafialnym im. Jana 

   Pawła II przy Parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu - Zdroju ul. Św. Katarzyny 1 

2.Stowarzyszenie moŜe współpracować z innymi Stowarzyszeniami o tym samym profilu. 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania Stowarzyszenia 

 

§ 4 

1. Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie pomocy społecznej, 

działalności charytatywnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i 

organizacji wolontariatu polegających na: 
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a) pomocy medycznej i duchowej choremu w terminalnym okresie choroby 

nowotworowej oraz jego rodzinie (za ich zgodą), 

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

której mowa w punkcie a, 

c) propagowanie opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz wolontariatu, a takŜe udział w 

ich organizowaniu. 

2. Przedmiotem nieodpłatnej działalności poŜytku publicznego Stowarzyszenia jest: 

a) praktyka lekarska – PKD  85.12. Z 

b) działalność pielęgniarek i połoŜnych - PKD 85.14.C 

c) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna - PKD 85.14.D 

d) działalność fizjoterapeutyczną –PKD 85.14.A 

e) pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania – PKD 85.32.C – obejmująca w 

szczególności odwiedzanie osób starszych i chorych 

3. Działalność poŜytku publicznego Stowarzyszenie w całości prowadzi nieodpłatnie, a 

cały dochód z działalności przeznaczony będzie wyłącznie na działalność statutową 

Stowarzyszenia. 

 

§ 5 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: 

a) opiekę nad chorym sprawowaną w domu chorego, w aspekcie: 

− medycznym (łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, pielęgnacja 

pacjenta), 

− psychicznym, 

− duchowym, 

− społecznym. 

b) udzielanie porad medycznych, opiekuńczych oraz psychologicznych członkom 

rodziny chorego, 

c) towarzyszenie choremu i jego rodzinie w okresie choroby, 

d) prowadzenie wypoŜyczalni sprzętu i aparatury w tym sprzętu i aparatury medycznej  

na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia, 

e) promocję i organizację wolontariatu, 

f) organizowanie kursów, konferencji i seminariów dla członków Stowarzyszenia, 

g) podejmowanie innych działań niezbędnych dla realizacji celów Stowarzyszenia. 

2. Działalność hospicyjna prowadzona jest jako zespół opieki domowej. 
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§ 6 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, którymi są: lekarze, 

psycholodzy, pielęgniarki, osoby duchowne i wolontariusze. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 7 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie, 

mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni 

w wieku od 16 do 18 lat i osoby małoletnie poniŜej 16 lat za zgodą przedstawicieli 

ustawowych, cudzoziemcy i osoby prawne. 

 

§ 8 

1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złoŜeniu 

przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji. 

2. W wypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, osobie, która taki 

wniosek złoŜyła, przysługuje odwołanie do Komisji Rewizyjnej, które składa się w 

terminie 7 dni od momentu powiadomienia jej o tym przez Zarząd. 

 

§ 9 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1. Zwyczajnych 

2. Wspierających. 

 

§ 10 

PrzynaleŜność do Stowarzyszenia jest dobrowolna. Członkiem moŜe zostać kaŜdy, kto chce i 

moŜe pomagać chorym, a takŜe daje rękojmię bezinteresownego niesienia pomocy tym, 

którzy jej potrzebują. 

 

§ 11 

1. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków, 

b) odwoływania się od decyzji wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

c)  wysuwania postulatów i wniosków wobec Władz Stowarzyszenia, 
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d)  ustalania wspólnie z zespołem sposobu leczenia i niesienia pomocy określonemu 

podopiecznemu. 

2. Członkowie wspierający mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zebraniach 

Członków Stowarzyszenia bez prawa głosowania i wybieralności. 

 

§ 12 

Do obowiązków członka zwyczajnego naleŜy: 

1. Branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia, 

2. Przestrzeganie postanowień niniejszego statutu jak teŜ regulaminów i uchwał 

Władz Stowarzyszenia, 

3. Współdziałanie z Zespołem, 

4. Współdziałanie z chorym i jego rodziną, 

5. Pielęgnacja chorych, 

6. Godne zachowanie się i niesienie pomocy chorym i ich rodzinom, 

7. Pomoc w gospodarstwie domowym chorego, 

8. Uczestniczenie w szkoleniach merytorycznych i formacyjnych celem 

podnoszenia kwalifikacji słuŜącej doskonalszej opiece umierającemu choremu 

i jego rodzinie. 

 

§ 13 

Członkostwo ustaje na skutek: 

1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, 

2. Wykluczenia przez Władze Stowarzyszenia z chwilą udowodnienia mu czerpania 

korzyści materialnych lub nagannego zachowania się w stosunku do chorego bądź 

jego rodziny lub niewykonania ciąŜących na nim obowiązków, wynikających 

z niniejszego statutu, 

3. Śmierci członka zwyczajnego, 

4. Likwidacji Stowarzyszenia, 

5. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym. 

 

§ 14 

1. Decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po wysłuchaniu 

członka, 

2. Od decyzji Zarządu wykluczony członek moŜe odwołać się do Walnego 

Zgromadzenia Członków, które wydaje uchwałę podtrzymującą decyzję Zarządu 

lub uchyla ją, 
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3. Odwołanie od decyzji Zarządu moŜna wnieść w terminie 7 dni od momentu 

powiadomienia o niej zainteresowanego, 

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 15 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków, 

2. Zarząd Stowarzyszenia, 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

Walne Zgromadzenie Członków 

 

§ 16 

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyŜszym organem Stowarzyszenia. 

 

§ 17 

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz w roku. 

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie moŜe być zwołane na podstawie uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na Ŝądanie 

przynajmniej jednej piątej, nie mniej jednak niŜ 5 członków. 

3. śądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złoŜone pisemnie z 

podaniem celu jego zwołania. 

4. W przypadkach określonych w pkt.2 Walne Zgromadzenie powinno być 

zwoływane w terminie do 3 tygodni od dnia wniesienia Ŝądania. 

 

§ 18 

Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd, podając te dane do wiadomości członków w 

terminie nie później niŜ 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 19 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia naleŜy: 

− wybieranie 5- 7 członków Zarządu oraz 3 członków Komisji Rewizyjnej, 
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−  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z jego działalności, 

− rozpatrywanie sprawozdań, Komisji Rewizyjnej, 

− podejmowanie uchwał o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Zarządu na 

wniosek Komisji Rewizyjnej, 

 

− uchwalanie kierunków pracy Stowarzyszenia, 

− rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków 

zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia, 

− podejmowanie uchwał o zmianach Statutu, 

− podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 

− wydanie upowaŜnienia reprezentanta Stowarzyszenia, 

− podejmowanie uchwał w związku z uwagami organu nadzorującego. 

 

§ 20 

Do waŜności uchwał Walnego Zgromadzenia konieczna jest obecność co najmniej 1/2 

ogólnej liczby członków zwyczajnych. 

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał 

dotyczących zmiany statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większością 

2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

 

Zarząd 

 

§ 21 

1. Zarząd w składzie 5 - 7 osób jest wybierany przez Walne Zgromadzenie i pełni 

funkcję organu wykonawczego Stowarzyszenia. Zmiany w składzie Zarządu następują 

na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. 

2. Zarząd składa się z: 

Przewodniczącego, 

Zastępcy Przewodniczącego 

 Sekretarza 

Skarbnika, 

Członków 

Osoby duchownej. 
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§ 22 

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania tajnego. W 

przypadku zmniejszenia liczby członków władz w czasie trwania kadencji o 2 osoby 

przeprowadza się wybory uzupełniające. 

2. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na nieokreśloną liczbę kadencji. 

3. Zarząd i komisja Rewizyjna wybierane są na okres 4 lat. 

 

§ 23 

Zarząd moŜe zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek złoŜony 

przez co najmniej ośmiu członków Stowarzyszenia lub Komisję Rewizyjną wtedy, gdy nie 

wywiązuje się ze swoich zadań statutowych. 

 

§ 24 

Do zadań Zarządu naleŜy: 

−  kierowanie działalnością Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz, 

− podejmowanie decyzji nie zastrzeŜonych dla innych organów, 

− realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia, 

− zwoływanie Walnych Zgromadzeń, 

− informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, miejscu 

zamieszkania członków a takŜe o adresie siedziby Stowarzyszenia najpóźniej w ciągu 

miesiąca od momentu wyboru, 

− zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, 

− zaciąganie w imieniu Stowarzyszenia zobowiązań finansowych, 

− niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu. 

 

§ 25 

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz w kwartale. 

 

Komisja Rewizyjna 

 

§ 26 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. 

 

§ 27 

1. Komisja Rewizyjna jest organem kolegialnym odrębnym od Zarządu 

Stowarzyszenia i nie podlega mu w zakresie wykonywania nadzoru i kontroli. 
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2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być: 

a) członkowie Zarządu Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku 

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

b) skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, 

c) Członkowie Komisji  Rewizyjnej nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji w tej 

Komisji Ŝadnego wynagrodzenia ani zwrotu kosztów. 

 

 

§ 28 

W skład Komisji Rewizyjnej w miarę moŜliwości powinien wchodzić: 

− lekarz 

− pielęgniarka 

− wolontariusz 

 

§ 29 

Do zadań Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

− przeprowadzenie co najmniej 1 raz w roku kontroli całokształtu działalności 

Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, 

− składanie na Walnym Zebraniu sprawozdań wraz z oceną działalności Stowarzyszenia 

− wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

− wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków celem 

odwołania Zarządu, 

− rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o nieprzyjęci w poczet członków. 

 

§ 30 

W celu wykonywania swoich zadań Komisja Rewizyjna moŜe Ŝądać od Zarządu i członków 

wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać dokumentację i księgi Stowarzyszenia. 

 

Rozdział V 

 

Reprezentacja Stowarzyszenia 

 

§ 31 

1. Wszelkie oświadczenia za Stowarzyszenie składają przynajmniej dwaj członkowie 

Zarządu. 
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2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1, składa się w ten sposób, Ŝe pod nazwą 

Stowarzyszenia osoby upowaŜnione do nich składają swoje podpisy. 

 

§ 32 

Podstawą wydania decyzji przez Zarząd jest upowaŜnienie wynikające z decyzji Walnego 

Zgromadzenia. 

 

 

Rozdział VI 

 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 33 

Majątek i fundusze Stowarzyszenia powstają: 

1. z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, 

2. z ofiarności publicznej. 

§ 33a 

 
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą, wyłącznie w rozmiarach słuŜących 

realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności przeznaczony będzie wyłącznie na 

działalność statutową Stowarzyszenia. 

 
§ 33b  

 
Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 

równowartość 15 000 euro. 

 

§ 34 

 
Stowarzyszenie ma charakter charytatywny i w związku z powyŜszym nie ustanawia się 

wpisowego. 

 

§ 34a 

Zabrania się: 

a) udzielania poŜyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia 

w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, 

z którymi pracownicy  pozostają w związku małŜeńskim albo pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej 
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do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ 

w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeŜeli przekazywanie to następuje 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz jego członków, członków organów lub 

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

trzecich, chyba Ŝe to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu 

Stowarzyszenia, 

d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których 

uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów oraz ich osoby bliskie. 

 

 

Rozdział VII 

Zmiany statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia 

 

§ 35 

Zmianę statutu uchwala Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej 12 ogólnej liczby członków. 

  

§ 36 

Wniosek o zmianę statutu moŜe składać Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na 

zgłoszone mu Ŝądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 

 

§ 37 

Rozwiązanie Stowarzyszenia moŜe nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia 

Członków większością 80% głosów przy obecności co najmniej połowy członków. 

§ 38 

Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu gdy: 

1. Zmniejsza się liczba członków poniŜej minimum określonego odpowiednią ustawą. 

2. Straci zaufanie potrzebne do prowadzenia działalności. 

 

§ 39 

Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeŜeli Walne Zgromadzenie nie 

postanowi inaczej. 



 11

§ 40 

Uchwała likwidacyjna winna określać cel, na jaki mają być przeznaczone środki i majątek 

likwidowanego Stowarzyszenia. 


