
STATUT STOWARZYSZENIA 

Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 

Tekst jednolity uwzględniający zmiany z 20 stycznia 2011 r.  

 

ROZDZIAŁ I 

Zasady ogólne 

 

§1. 1. Stowarzyszenie działające na zasadzie niniejszego Statutu nosi nazwę: 

Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. 

 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną . 

 

3. Stowarzyszenie  działa  na  terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej a jego siedzibą 

 jest miasto Gorzów Wielkopolski. 

 

4. Stowarzyszenie  jest  organizacją  społeczną  o  charakterze  charytatywnym,  powołane  do 

współdziałania  w  paliatywnej  i  hospicyjnej   opiece  nad  ludźmi  chorującymi  na  choroby  

nowotworowe i inne nieuleczalne, postępujące i niepoddające  się  leczeniu  przyczynowemu. 

  

5. Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 

stowarzyszeniach   ( Dz. U. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami), w oparciu o ustawę z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 

poz.873 z późn. zmianami ) oraz w oparciu o niniejszy Statut  i opiera swą działalność na 

bezinteresownej aktywności swoich członków,  rodzin osób chorych  i wolontariuszy. 

 

6. Stowarzyszenie  prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej, utworzone jest w 

celach nie zarobkowych,  a mimo tego może prowadzić na własny rachunek działalność 

wytwórczą, budowlaną, handlową i usługową umożliwiającą wypracowanie dochodów z 

działalności gospodarczej z przeznaczeniem wyłącznie na cele statutowe, nie może być 

dochód przeznaczony do podziału np. pomiędzy członków Stowarzyszenia.  

 

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

samym lub pokrewnym zakresie działania i współpracuje z innymi organizacjami w tym 

wyznaniowymi, charytatywnymi, placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej oraz 

organami administracji rządowej i samorządowej.   

 

8. Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami zawartymi w społecznej nauce 

Kościoła katolickiego. 

 

9. Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.  

 

10. W sprawach o zatrudnienie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu pracy. 



 

11. Osobom, wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia oraz 

członkom przysługuje prawo  do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z 

wykonywaniem zadań  statutowych.  

 

 

ROZDZIAŁ II 

Cele i środki działania 

 

§ 2.  Celami Stowarzyszenia są : 

1) udzielanie pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworową i chorującym na 

inne  nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, 

poprzez roztoczenie opieki medycznej, prawnej, psychologicznej i wspieranie 

duchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb chorych w tym zapobieganie 

bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień 

psychicznych, duchowych i socjalnych; 

2) udzielanie pomocy rodzinom  osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad  

chorymi, w tym także udzielanie pomocy  rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 

3)  prowadzenie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia oraz działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych ; 

4)  zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać bezinteresownie powyższej  opieki 

i pomocy, w tym promocja i organizacja wolontariatu; 

5) działanie  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

       6)  działanie  na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

  7)  organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

  8)  działanie  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy   

 między społeczeństwami;  

  9)   promocja  Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 

  10) działanie   na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i     

  ochrony praw dziecka; 

  11) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. 

 

§  3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1) tworzenie placówek pielęgnacyjno – opiekuńczych, niepublicznych zakładów opieki 

medycznej dla chorych na chorobę nowotworową a także chorującym na inne  

nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby, w 

terminalnej ich fazie;  

2) propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi chorymi i osamotnionymi; 

3) programowanie i sprawowanie opieki medycznej i duchowej dla  osób chorych;  

      4)  organizowanie kursów, konferencji, seminarium dla swoich członków i sympatyków;  



      5)  promocję i organizację wolontariatu; 

6) pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych do realizacji celów Stowarzyszenia 

między innymi poprzez organizowanie zbiórek publicznych oraz w formie darowizn i 

subwencji; 

7) propagowanie i sprawowanie opieki medycznej i socjalnej w zakładach pielęgnacyjno   

– opiekuńczych; 

      8 )  udzielanie pomocy materialnej (rzeczowej i finansowej) w ramach posiadanych  

            środków;  

      9 )  organizowanie i udzielanie poradnictwa rodzinnego i prawnego w ramach 

 możliwości;  

     10 ) prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;  

     11) działalność wydawniczą. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§  4. 1. Członkami Stowarzyszenia  są :   

     1) członkowie zwyczajni ;  

     2) członkowie wspierający;  

     3) członkowie honorowi .  

 

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych , która pragnie nieść 

bezinteresowną pomoc chorym i zobowiąże się postępować zgodnie z  postanowieniami 

niniejszego Statutu. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd 

Stowarzyszenia na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej  po  uzyskaniu przez 

kandydata rekomendacji co najmniej dwóch członków ( zwyczajnych ) Stowarzyszenia . 

 

3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże 

się do popierania w określonej formie działalności Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez 

Zarząd. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego  przedstawiciela.  

 

4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla  

Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie  na  wniosek 

Zarządu.  

 

§ 5. 1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz 

Stowarzyszenia oraz prawo do :    

     1) zgłaszania Zarządowi wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia;  

     2) czynnego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia; 

     3) odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia; 



     4) udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia; 

     5) korzystania z pomocy szkoleniowej i naukowej. 

 

2. Członkowie honorowi: 

     1) nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego;  

     2) mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia;  

     3) mają prawo do udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia;  

     4) są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich .  

 

3. Członkowie  wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem            

biernego i czynnego prawa wyborczego. Nie przysługuje im także głos stanowiący w 

statutowych władzach Stowarzyszenia. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania 

się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia. 

 

§  6.  1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:  

1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;  

2) aktywnego  udziału  w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia;  

3) realizowania i propagowania idei bezinteresownej opieki nad chorymi; 

4) wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań; 

5) pozyskiwania źródeł finansowania dla prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności; 

6) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia w wysokości ustalonej przez   

Walne Zgromadzenie. 

 

2. Członek zwyczajny, który z różnych względów nie jest w stanie uiszczać składek 

członkowskich, a nadal chce pracować na rzecz Stowarzyszenia, może złożyć wniosek o 

zmianę członkostwa zwyczajnego na członkostwo wspierające i zadeklarować rodzaj lub 

charakter świadczeń.  

 

§  7. 1. Członkostwo ustaje na skutek:  

1) dobrowolnego ustąpienia członka, zgłoszonego Zarządowi na piśmie;  

2) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu,    

regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a także działania na szkodę 

Stowarzyszenia;  

3)  skreślenia przez Zarząd członka wspierającego z chwilą utraty przez niego osobowości  

    prawnej lub nie wywiązywania się z przyjętych zobowiązań;  

4)  śmierci członka;  

5) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu notorycznego nie brania 

udziału w pracach Stowarzyszenia, nie płacenia składek członkowskich lub 

nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez okres 2 lat;  

6) utraty przez honorowego członka publicznego zaufania. Uchwałę dotyczącą 

pozbawienia honorowego członkostwa podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek 

Zarządu.  



  

2. Odwołanie od uchwały Zarządu w kwestii członkostwa zwyczajnego i wspierającego 

rozpatruje Walne Zgromadzenie . Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni licząc od daty 

zawiadomienia o decyzji.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§ 8. Władzami Stowarzyszenia są :  

 

     1) Walne Zgromadzenie; 

     2) Zarząd;  

     3) Komisja Rewizyjna.  

 

§ 9. 1.  Walne  Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne i mogą być łączone            

z konferencjami naukowymi. 

 

2.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez Zarząd.  

 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd na wniosek połowy 

(50%)  członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej w terminie do 6-ciu tygodni od 

dnia zgłoszenia wniosku.  

 

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla których rozpatrzenia 

zostało zwołane.  

 

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia   

członków   co najmniej 14  dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie może 

być dokonane  telefonicznie ,  faxem  , drogą elektroniczną , poprzez ogłoszenie w siedzibie 

Stowarzyszenia a w przypadku członków zwyczajnych,  obowiązkowo  na piśmie.  

 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:  

1) wybór prezydium Walnego Zgromadzenia; 

2) uchwalenie kierunków działania Stowarzyszenia, 

3) wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, przed upływem 

kadencji; 

4) nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia; 

5) uchwalanie Statutu i jego zmian; 

6) udzielanie absolutorium z działalności Zarządowi Stowarzyszenia i uchwalanie 

budżetu;  

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu likwidatora; 

8) ustalenie wysokości składki członkowskiej; 



9) podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem Stowarzyszenia; 

10) rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji Zarządu; 

11) uchwalenie regulaminów prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

12) podejmowanie chwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.   

 

§ 10. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeśli weźmie w nim udział:  

    1)  w pierwszym terminie nie mniej niż połowa członków, 

    2) w drugim terminie ( po upływie 30 min.)  bez względu na liczbę obecnych członków. 

 

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych członków 

w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem ust. 3. W wyjątkowych przypadkach na wniosek 

członka Stowarzyszenia głosowanie może nastąpić w sposób tajny.  Wniosek o uchylenie 

jawności głosowania musi uzyskać zwykłą większość głosów członków obecnych na Walnym 

Zgromadzeniu.  

3. Uchwały w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia , dotyczące zmian Statutu oraz odwołań 

ze składu organów są podejmowane większością 2/3 głosów obecnych członków, przy 

obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.  

§ 11. 1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.  

 

2. Zarząd  Stowarzyszenia  składa  się  z  3 - 6  członków  wybieranych przez Walne 

Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 

 

3.  Członkiem Zarządu  może być osoba , która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe . 

 

4. W skład Zarządu wchodzi :  

1) Prezes Zarządu ; 

2) Wiceprezes Zarządu; 

3) Sekretarz; 

4)  Członkowie Zarządu Stowarzyszenia. 

 

5. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza wybiera 

Zarząd  ze swego grona.  

 

6. O ilości wybieranych członków Zarządu Stowarzyszenia decyduje każdorazowo Walne 

Zgromadzenie. 

 

7. Osoby wchodzące w skład  Zarządu Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia  za swoją   

pracę w Zarządzie. 

 



§ 12. 1.  Do kompetencji Zarządu należą:  

 

     1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz; 

     2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;  

     3) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia;  

     4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami oraz zaciąganie zobowiązań 

         finansowych i prowadzenie ewidencji księgowej; 

     5) inicjowanie i propagowanie działalności Stowarzyszenia ; 

     6) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i   

         Zarządu;  

     7) organizowanie Walnych Zgromadzeń;  

     8) przyjmowanie członków i prowadzenie ich ewidencji;  

     9) udzielanie upomnień członkom Stowarzyszenia za nieprzestrzeganie ciążących nań  

         obowiązków;  

     10) podejmowanie decyzji o wykluczeniu członków.  

  

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia . 

 

3. Zarząd pracuje kolegialnie, odbywa okresowe posiedzenia, dokonuje podziału czynności 

pomiędzy swoich członków.  

 

4. Do  reprezentowania Zarządu na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w sprawach 

majątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie Prezes  Zarządu i jeden z członków 

Zarządu  lub łącznie  Wiceprezes  Zarządu  i dwóch członków Zarządu. Zarząd może udzielać 

pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia na zasadach określonych w Kodeksie 

cywilnym . 

 

§ 13. 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 2 - 4 członków wybranych w głosowaniu 

tajnym przez Walne Zgromadzenie, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej. 

 

2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która :    

     1) nie jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia, ani nie pozostaje z  członkiem Zarządu   w  

         związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu ,w stosunku pokrewieństwa, powinowac-  

         twa lub podległości służbowej; 

 

     2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo  umyślne ścigane z oskarże- 

         nia  publicznego lub przestępstwo skarbowe ; 

     3) pełni funkcję w tej Komisji nieodpłatnie.  

                                       

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

 



§ 14.  1. Komisja Rewizyjna kontroluje statutową działalność Stowarzyszenia. 

 

2. Komisja Rewizyjna przedstawia swoje sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz stawia 

wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.  

 

 

ROZDZIAŁ V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§ 15.  1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

  

2. Fundusze Stowarzyszenia stanowią darowizny, dotacje, subwencje społeczne, dochody z 

działalności gospodarczej, składki członkowskie oraz inne wpływy. 

  

3. Wszystkie dochody uzyskane przez Stowarzyszenie przeznaczone będą na wykonywanie 

zadań określonych w § 2 niniejszego statutu.  

 

4. Zabrania się :  

      1)  udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań na majątku Stowarzyszenia,  

 przekazywania składników majątku Stowarzyszenia lub wykorzystywania majątku 

 przez członków Stowarzyszenia, pracowników oraz osób z którymi członkowie 

 organów Stowarzyszenia 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 ;   

     2)   przekazywania majątku Stowarzyszenia rzecz członków Stowarzyszenia,  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 ; 

     3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, organów lub pracowników  

 Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

 trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego; 

     4) zakupu  towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

 Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub  pracownicy oraz  osób im 

 bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach 

 wyższych niż rynkowe .  

 

ROZDZIAŁ VI 

Działalność gospodarcza 

 

§ 16.  1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, 

            określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność 



            gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: 

     1) wydawanie książek; 

     2) działalność wspomagająca edukację; 

     3) działalność agencji reklamowych;   

     4) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach  

     drukowanych; 

     5) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych 

      mediach; 

     6) pozostała  działalności w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej  

                niesklasyfikowana;  

     7) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizownych sklepach. 

 

3. Nadzór nad działalnością gospodarczą sprawuje Komisja Rewizyjna. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe. Likwidacja Stowarzyszenia 

 

§ 17.  1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi warunki likwidacji .  

 

2. Majątek po likwidacji Stowarzyszenia zostanie przekazany na rzecz Diecezji 

Zielonogórsko-Gorzowskiej Kościoła Rzymsko-Katolickiego z przeznaczeniem majątku na 

prowadzenie charytatywnej działalności na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych              

w Gorzowie Wielkopolskim.  

 

 


