
STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM” W GLIWICACH 

 

Rozdział I  
Postanowienia ogólne 

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum, w dalszych postanowieniach statutu 

zwane Stowarzyszeniem podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz 

posiada osobowość prawną. 

2. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Gliwice. 

4. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

5. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim 

samym lub podobnym zakresie działania. 

 

Rozdział II 
Cele i środki działania 

1. Celami stowarzyszenia w ramach działalności nieodpłatnej lub odpłatnej są: 

1. Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy 

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

788 i 905);  w szczególności opieka medyczna dla osób ciężko i przewlekle 

chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych terminalnie; 

2. Podejmowanie wszechstronnych i aktywnych działań, mających na celu 

zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych i duchowych potrzeb 

chorych z nie poddającą się leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu, 

postępującą chorobą oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia opiekunom w 

okresie choroby i osierocenia po stracie bliskiej osoby; 



3. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych; 

4. Ratownictwo i ochrona ludności; 

5. Promocja i organizacja wolontariatu; 

6. Działalność charytatywna; 

7. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

8. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz aktywizacja społeczna 

osób starszych; 

9. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i 

ochrony praw dziecka; 

10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

12. Rozwój przedsiębiorczości oraz promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej 

osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 

13. Udzielanie poradnictwa obywatelskiego, pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa; 

14. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

15. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 

16.  Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 

17.  Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 

18. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu i rekreacji; 

19. Turystyka i krajoznawstwo; 



20.  Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w 

kraju i za granicą; 

21.  Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami; 

22.  Działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 

23.  Pomoc Polonii i Polakom za granicą; 

24.  Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

25.  Działalność na rzecz organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w 

Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jako podmioty 

działające w sferze pożytku publicznego;  

2. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele przez: 

1. Prowadzenie ośrodków ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki paliatywnej. 

2. Propagowanie idei i metody opieki nad ludźmi ciężko chorymi i osamotnionymi 

zwłaszcza znajdującymi się w końcowym okresie życia lub niemającymi 

właściwych warunków domowych do leczenia choroby. 

3. Organizowanie i/lub prowadzenie działalności doradczej, informacyjnej, 

szkoleniowej, edukacyjnej, naukowej, badawczej, innowacyjnej, wydawniczej, 

promocyjnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, turystycznej, ekologicznej i 

innych, umożliwiających głównie dostęp do wiedzy i umiejętności przez różne 

formy działań takie jak spotkania, doradztwo, konferencje, szkolenia, warsztaty, 

seminaria, wyjazdy, konkursy, targi i inne. 

4. Propagowanie informacji o działalności Stowarzyszenia przez środki masowego 

przekazu, oraz samodzielne wydawanie publikacji poświęconych aktywności 

Stowarzyszenia. 

5. Współdziałanie ze strukturami ochrony zdrowia. 

6. Zbiórkę środków na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia. 

7. Wspieranie powstawania i działalności domów hospicyjnych. 



8. Współpraca z ośrodkami hospicyjnymi o zasięgu krajowym i 

międzynarodowym. 

9. Inną działalność niewskazaną, powyżej, która będzie służyła realizacji celów 

Stowarzyszenia. 

10. Zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych angażować się na rzecz realizacji 

celów Stowarzyszenia. 

3. Stowarzyszenie prowadzić będzie następujące rodzaje odpłatnej i nieodpłatnej 

działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej: 

 

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego.  

58.11.Z Wydawanie książek 

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  

59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60. Z Działalność wspomagająca edukację  

86.10.Z Działalność szpitali  

86.21.Z Praktyka lekarska ogólna  

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna 

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna  

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych  

86.90.D Działalność paramedyczna  



86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych 

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej 

niesklasyfikowana 

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

Działalność odpłatna pożytku publicznego.  

86.10.Z Działalność szpitali  

86.32.Z Praktyka lekarska ogólna  

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna  

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna  

86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych  

86.90.D Działalność paramedyczna  

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej 

niesklasyfikowana  

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk 

przyrodniczych i technicznych  

 

 



Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej  

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 

15.12.Z Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów 

kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich 

17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

18.11.Z Drukowanie gazet 

18.12. Z Pozostałe drukowanie 

18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi 

23.41.Z. Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

23.44. Z Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 

32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

32.40.Z Produkcja gier i zabawek 

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 

sklepach 

47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych 

artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach; 

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 



47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach; 

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych 

sklepach 

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 

wyspecjalizowanych sklepach 

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona 

w wyspecjalizowanych sklepach 

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona 

na straganach i targowiskach 

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i 

targowiskach 

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub 

Internet 

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, 

straganami i targowiskami 

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 

58.11.Z Wydawanie książek 

58.13.Z Wydawanie gazet 

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza  

59.14.ZDziałalność związana z projekcją filmów 

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 



70.21.Z  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 

73.11.Z Działalność agencji reklamowych 

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach 

elektronicznych (Internet) 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

85.60. Z Działalność wspomagająca edukację  

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 

96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne 

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

 

1. Całkowity dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie 

realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.  

2. Stowarzyszenie dla realizacji celów prowadzi odpłatną lub nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą. 

3. Zarówno działalność nieodpłatna i odpłatna jest rachunkowo wyodrębniona. 

4. Działalność gospodarcza jest dodatkowa w stosunku do działalności statutowej, a cały 

zysk z działalności gospodarczej zostaje przeznaczony na cele statutowe podmiotu. 

 

 
 



Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na 

a. Zwyczajnych 

b. Wspierających 

c. Honorowych 

2. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, które zgłaszają swój akces do Stowarzyszenia a z uwagi na swoje wysokie 

walory etyczno-moralne i zawodowe zostają przyjęte uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia. 

3. Osoby, które nie zostały przyjęte w poczet członków Stowarzyszenia mogą 

w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania Uchwały Zarządu wnieść 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 

4. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

5. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

a. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków, nazywanym dalej Walnym 

Zgromadzeniem, z czynnym i biernym prawem wyborczym. 

b. Brać udział w pracach Stowarzyszenia i używać jego odznak. 

c. Zgłaszać wnioski i postulaty wobec Władz Stowarzyszenia. 

6. Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 

a. Przestrzeganie postanowień statutu Stowarzyszenia. 

b. Sumienne wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia. 

c. Realizowanie na co dzień i propagowanie idei społecznej opieki nad chorymi. 

d. Regularne opłacanie składek członkowskich. 

7. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku: 



a. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia. 

b. Skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu 

składek członkowskich za okres powyżej 24 miesięcy. 

c. Wykluczenie przez Walne Zgromadzenie za działalność na szkodę 

Stowarzyszenia. 

d. Śmierci. 

e. Ubezwłasnowolnienia całkowitego. 

f. Prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne. 

8. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja, która 

wspiera finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia. Członek 

wspierający poza osobą fizyczną może działać wyłącznie przez pełnomocnika.  

9. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie złożonej pisemnej deklaracji. 

10.  Członek wspierający ma prawo: 

a. Brać udział z głosem doradczym w zebraniach zarządu Stowarzyszenia.  

b. Zgłaszać postulaty i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.  

11.  Członkowie wspierający mają obowiązek: 

a. Przestrzegać postanowień statutu Stowarzyszenia. 

b. Udzielać pomocy Stowarzyszeniu w realizowaniu jego zadań 

c. regularnego opłacania składek w zdeklarowanej wysokości . 

12.  Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, którym taką 

godność nada na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie. Godność taka może być 

nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji zadań statutowych. Członkom 

honorowym przysługują uprawnienia członków wspierających.  

13. Członkowie Stowarzyszenia mogą działać jako wolontariusze  Hospicjum. 

 



 
Rozdział IV 

Organy stowarzyszenia 

1. Organami Stowarzyszenia są: 

a. Walne Zgromadzenie Członków. 

b. Zarząd Stowarzyszenia. 

c. Komisja Rewizyjna. 

2. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 3 lata. 

3. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów członków 

obecnych. 

4. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. 

5. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadzone są wybory 

uzupełniające do organu, w którym pojawił się wakat. Jeśli w chwili wystąpienia 

wakatu jest już ustalony termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wybory można 

przeprowadzić na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o ile istnieje możliwość 

poinformowania członków Stowarzyszenia o planowanych wyborach - na co najmniej 

14 dni przed jego terminem. 

 

Rozdział IVa 
Walne Zgromadzenie Członków 

1. Walne zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku i ma charakter 

sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy. Jego termin, miejsce odbycia oraz 

porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków, na co najmniej 

miesiąc przed terminem Zgromadzenia. W przypadku braku wymaganej liczby 

członków, ustala się drugi termin jego odbycia na 30 minut od rozpoczęcia Walnego 

Zgromadzenia Członków. Ważność uchwał podjętych w drugim terminie nie zależy od 

liczby obecnych członków Stowarzyszenia. 



3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne 

żądanie 2/3 ogółu członków zwyczajnych bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony 

Zarządowi, który winien ustalić termin i miejsce Zgromadzenia w ciągu trzech tygodni 

od otrzymania wniosku o zwołanie Zgromadzenia. 

4. Do Kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 

a. Uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia. 

b. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu. 

c. Udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej. 

d. Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

e. Ustalanie wysokości minimalnej obowiązującej składki członkowskiej. 

f. Rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Organy 

Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego Rozdziału. 

g. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu. 

h. Podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia. 

5. W sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia właściwe jest 

Walne Zgromadzenie. 

 



Rozdział IVb 
Zarząd Stowarzyszenia 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych przez 

Walne Zgromadzenie spośród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia. 

Liczebność członków ustala Walne Zgromadzenie Członków.  

2. Do kompetencji Zarządu należy: 

a. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz. 

b. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia. 

c. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia. 

d. Nadzór i kontrola prowadzonego przez Stowarzyszenie Hospicjum, w tym 

powoływanie i odwoływanie dyrektora  Hospicjum Miłosierdzia Bożego. 

e. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia. 

f. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia. 

g. Inicjowanie i planowanie działalności Stowarzyszenia. 

h. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Zarządu. 

i. Organizowanie Walnych Zgromadzeń. 

j. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych organów statutowych Stowarzyszenia. 

k. Dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań 

finansowych.  

3. Na pierwszym zebraniu po wyborze, Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, może 

też wybrać jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Zarząd może 

również zlecić świadczenie usług sekretarza i skarbnika podmiotom zewnętrznym za 

wynagrodzeniem. 

4. Zebrania Zarządu winny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zebrania zwołuje 

prezes Zarządu. 

 



Rozdział IVc 
Komisja Rewizyjna 

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

podlega Zarządowi. 

2. Komisja składa się z od dwóch do trzech członków wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie. 

3. Komisja na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz 

sekretarza. 

4. Komisja kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia a w szczególności jego 

działalność finansowo-gospodarczą.  

5. Komisja przeprowadza kontrole przynajmniej raz do roku i składa pisemne 

sprawozdanie z tej kontroli, które zawiera wnioski pokontrolne. 

6. Sprawozdanie składane jest na Walnym Zgromadzeniu, wraz z wnioskiem w sprawie 

absolutorium dla Zarządu. 

7. Komisja Rewizyjna reprezentuje Stowarzyszenie w sprawie zawierania umów oraz 

wszelkich innych relacjach z członkami Zarządu. W szczególności Komisja Rewizyjna  

w imieniu Stowarzyszenia zawiera, z osobami, które są członkami Zarządu umowy o 

pracę. 

Rozdział V 
Rada Hospicjum 

1. Rada Hospicjum jest ciałem doradczym w prowadzeniu Hospicjum. Jej działania 

koncentrują się na utrzymaniu wysokiej jakości świadczonej przez Hospicjum opieki 

oraz dobrych warunków pracy. 

2. Rada Hospicjum wybierana jest spośród członków Stowarzyszenia będących w 

przeszłości lub obecnie pracownikami Hospicjum i składa się z co najmniej 5 osób. 

3. Skład Rady Hospicjum proponowany przez obecnych lub byłych pracowników 

Hospicjum zatwierdza Walne Zgromadzenie. 

4. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę, którzy 

reprezentują Radę wobec organów Stowarzyszenia.  



5. Walne Zgromadzenie Członków może rozwiązać Radę przed upływem okresu, na jaki 

została powołana. 

6. Kadencja Rady Hospicjum trwa 3 lata. 

Rozdział VI 
Majątek Stowarzyszenia 

 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 

zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz 

z ofiarności publicznej. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. 

3. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować 

darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.  

4. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych 

przepisach. 

5. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków 

Stowarzyszenia i ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich. 

6. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków z tym zastrzeżeniem, że zasady 

ich zatrudniania nie mogą być inne niż dla osób trzecich. 

 

Rozdział VII 

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia 
oraz zaciągania zobowiązań 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

samodzielnie lub jeden z wiceprezesów działający łącznie z członkiem Zarządu. 

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

wymagają podpisu dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

W przypadku, gdy wartość jednorazowo zaciągniętego zobowiązania nie przekracza 



10 tys. zł, do reprezentacji upoważniony jest Prezes Zarządu lub jeden 

z wiceprezesów działający samodzielnie 

3. Dyrektor prowadzonego przez Stowarzyszenie  Hospicjum Miłosierdzia Bożego, który 

jednocześnie został wybrany członkiem Zarządu Stowarzyszenia, jest upoważniony 

do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu 

Stowarzyszenia w zakresie obejmującym prowadzoną przez Stowarzyszenie 

działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy o działalności leczniczej. W 

szczególności Dyrektor upoważniony jest do zatrudniania i zwalniania pracowników 

oraz podpisywania kontraktów na realizację świadczeń medycznych. 

4. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, 

Stowarzyszenie reprezentują członkowie Komisji Rewizyjnej wskazani w uchwale tego 

organu, zgodnie z zasadami reprezentacji (jednoosobowa – do 10 tyś. zł, 

dwuosobowa – pow. 10 tyś. zł) ujętej w rozdziale VII pkt 2 statutu. 

 

Rozdział VIII 
Ograniczenia związane ze statusem organizacji pożytku publicznego 

1. Członkowie komisji rewizyjnej: 

a. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi 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,  

2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być osobami skazanymi 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

lub przestępstwo skarbowe. 

3. Ponadto zabronione jest: 

a. udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z 

którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji 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, zwanych dalej „osobami bliskimi”,  

b. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków 

organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w 

stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie 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. zakup 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 lub po cenach wyższych niż 

rynkowe.  

 

 

 



Rozdział IX 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia 

 

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego 

Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ 

członków stowarzyszenia.  

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji 

Stowarzyszenia oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku. 

3. W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie powołuje Komisję 

Likwidacyjną.  


