
W dniu 30 marca 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 

Głównym powodem zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia było przedstawienie 

problemów jakie czekają Hospicjum w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654). Ustawa ta zastąpiła ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Na 

zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie hospicja, dla których organami założycielskimi są 

stowarzyszenia, fundacje lub kościelne osoby prawne, mają funkcjonować już od 01 lipca 2012 r. 

Podczas obrad zebrani dowiedzieli się w jakiej sytuacji prawnej znalazły się nasze 

Hospicjum i Stowarzyszenie. Zgodnie z nową ustawą podmiotem leczniczym jest Stowarzyszenie a 

Hospicjum przedsiębiorstwem. Oznacza to, że z mocy prawa powinniśmy prowadzić działalność 

leczniczą w formie działalności gospodarczej. 

Członkowie Stowarzyszenia poinformowani zostali, że przedmiotowa ustawa dotyczy 

wszystkich hospicjów w Polsce. W związku z tym Forum Hospicjów w Polskich, którego nasze 

Stowarzyszenie jest członkiem, którego siedzibą jest Kraków, wystąpiło z inicjatywą do 

Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystów o zmianę zapisów trzech artykułów tejże ustawy, tak, 

aby hospicja zostały wyłączone spod jej przepisów w zakresie prowadzenia działalności 

gospodarczej po to, aby hospicja mogły funkcjonować na dotychczasowych warunkach. 

Jeżeli to się nie uda, prawdopodobnie niektóre hospicja w Polsce będą musiały zakończyć 

swoją działalność, co wpłynie niekorzystnie na sytuację ludzi chorych na choroby nowotworowe. 

Przekazano też członkom, że przygotowujemy się na wariant „B”, czyli  prowadzenie naszego 

Hospicjum w oparciu o nową ustawę. W związku z tym Dział Księgowości dokonuje podziału 

kosztów, jakie przypadają na poszczególne działy. Pozwoli to przygotować się do ewentualnej 

reorganizacji pracy Hospicjum. 

W dyskusji członkowie Stowarzyszenia zobowiązali Zarząd, by śledził wszelkie zmiany 

ustawy i przygotowywał się do omówionego wariantu „B” , tak aby dalej Hospicjum mogło 

funkcjonować. W dalszej części obrad członkowie podjęli uchwały  w sprawie tekstów jednolitych 

trzech regulaminów: Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Komisji Rewizyjnej i 

Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia. 

Prezes Zarządu poinformował członków o wyjeździe  delegacji Stowarzyszenia i Hospicjum 

św. Kamila do Wilna na otwarcie Hospicjum im. Bł. M. Sopoćki  w czerwcu 2012 roku. Hospicjum 

to założyła i prowadzi S. Michaela Rak. 

  Przyjęto uchwałę w sprawie daru rzeczowego dla Hospicjum Wileńskiego, który zostanie 

zakupiony a delegacja przekaże go w dniu otwarcia tegoż  Hospicjum. 

Zebranych poinformowano także o przygotowaniach do obchodów  XX-lecia 

Stowarzyszenia Hospicjum św. Kamila, które przypada na czerwiec 2013 r. Zawiązano komitet 

obchodów, który ma przygotować scenariusz i harmonogram prac związanych z obchodami. 

Na koniec Prezes Zarządu prosił wszystkich członków Stowarzyszenia, aby włączali się w 

pozyskiwanie członków wspierających, darczyńców z 1% oraz aby przeglądać stronę internetową 

Stowarzyszenia Hospicjum Św. Kamila.                                                     
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