
      STATUT    STOWARZYSZENIA 

 
    Hospicjum Św. Kamila  w Gorzowie Wlkp. 

 

 

     ROZDZIAŁ  I 

 

     Zasady ogólne 

 

Art. 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 a jego siedzibą jest miasto 

Gorzów Wlkp. ul. Stilonowa 21. 

4. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną o charakterze 

charytatywnym, powołane do współdziałania w terminalnej opiece nad 

ludźmi ciężko chorymi na chorobę nowotworową i pomocy ich 

rodzinom. 

5. Stowarzyszenie funkcjonuje na podstawie statutu i opiera swą 

działalność na bezinteresownej aktywności swoich członków, osób 

chorych i ich rodzin. 

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych 

stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym zakresie działania. 

Współpracuje z innymi organizacjami wyznaniowymi, 

charytatywnymi, placówkami służby zdrowia i pomocy społecznej 

oraz organami administracji rządowej i samorządowej. 

 

 

           ROZDZIAŁ  II 

           

 Cele i środki działania 

 

 

Art. 2. Celami Stowarzyszenia są : 

 
1.   Udzielanie pomocy osobom cierpiącym na chorobę   nowotworową 

     i w miarę możliwości innym osobom ciężko chorym, poprzez rozto- 

     czenie opieki medycznej, prawnej, psychologicznej i wspieranie 

    duchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb chorych. 

2.  Udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu       

      opieki nam nimi / chorymi /. 



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. 

 

 

Art. 3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 

 
1. Tworzenie placówek pielęgnacyjno – opiekuńczych, niepublicznych     

     zakładów opieki medycznej, dla chorych na chorobę nowotworową w    

     terminalnej fazie choroby. 

2. Propagowanie idei i metod opieki nad ludźmi chorymi i osamotnio- 

nymi. 

3. Programowanie i sprawowanie opieki medycznej i duchowej 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. 

7. Propagowanie i sprawowanie opieki medycznej i socjalnej w zakła- 

dach 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 

 

 

Art. 4.   Członkowie Stowarzyszenia. 

 
1. Członkami Stowarzyszenia są : 

- członkowie zwyczajni 

- członkowie wspierający 

- członkowie honorowi. 

2. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, obywatele polscy, posiada 

jący pełną zdolność do czynności prawnych i wyrażający wolę 

działania w Stowarzyszeniu, a ich walory etyczne, moralne i 



zawodowe pozwolą na ich przyjęcie do Stowarzyszenia na podstawie 

pisemnej deklaracji. 

3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które reprezentuje  

ich przedstawiciel. 

      Członków zwyczajnych jak i wspierających przyjmuje Zarząd Stowa- 

      rzyszenia. 

4. Członkami honorowymi są osoby fizyczne i prawne, które otrzymują 

członkostwo honorowe nadane uchwałą Walnego Zgromadzenia. 

 

Art. 5.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia posiada : 

 
1. Czynne i bierne prawo wybory władz Stowarzyszenia. 

2. Prawo zgłaszania Zarządowi wniosków w sprawie działalności 

Stowarzyszenia. 

3. Prawo do czynnego uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu 

Stowarzyszenia. 

4. Prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia. 

 

 

Art.  6.  Obowiązkiem członka zwyczajnego jest : 

 
1. Przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, wykonywanie uchwał i posta- 

nowień Władz Stowarzyszenia. 

2. Aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia. 

3. Realizowanie i propagowanie idei bezinteresownej opieki nad 

chorymi. 

4. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla prowadzonej przez 

Stowarzyszenie działalności. 

5. Uiszczanie składek członkowskich. 

 

 

Art.  7.  Ustanie członkostwa następuje z chwilą : 

 
1. Śmierci osoby fizycznej lub utraty zdolności do czynności prawnych. 

2. Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną. 

3. Wystąpienia zgłoszonego na piśmie skierowanego do Zarządu. 

4. Wykluczenia przez Zarząd z działalności Stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ  IV 

 
   Władze Stowarzyszenia 

 

Art.  8.  Władzami Stowarzyszenia są : 

 
1. Walne Zgromadzenie. 

2. Zarząd. 

3. Komisja Rewizyjna. 

 

Art.  9.  Walne Zgromadzenie. 

 
1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne i mogą być  

łączone z konferencjami naukowymi. 

 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz w roku przez 

Zarząd. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez 

Zarząd na wniosek dwóch trzecich członków Stowarzyszenia lub 

Komisji Rewizyjnej w terminie 6-ciu tygodni od dnia zgłoszenia 

wniosku. 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami dla 

których rozpatrzenia zostało zwołane. 

2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia zawiadamia się 

członków na piśmie 14 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. 

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy : 

- wybór prezydium Walnego Zgromadzenia 

- uchwalenie kierunków działania Stowarzyszenia 

- wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej, 

przed upływem kadencji 

- nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia 

- uchwalanie Statutu i jego zmian 

- udzielanie absolutorium z działalności Zarządowi Stowarzyszenia i 

uchwalanie budżetu 

- podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia 

- ustalenie wysokości składki członkowskiej 

- podejmowanie uchwał w sprawie dysponowania majątkiem 

Stowarzyszenia 

- rozpatrywanie odwołań członków Stowarzyszenia od decyzji 

Zarządu 

- uchwalenie regulaminów prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

 

 

Art.  10.  Uchwały  Zgromadzenia. 
 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne, jeśli weźmie w nim  

udział : 

- w pierwszym terminie nie mniej niż połowa członków 



- w drugim terminie / po upływie 30 min./ bez względu na liczbę 

obecnych członków. 

2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów / 50% + 1 / obecnych  

członków. 

 

Art.  11.  Zarząd  Stowarzyszenia. 

 
1. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 – ciu członków wybieranych 

przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym. 

3. W skład Zarządu wchodzi : 

-  przewodniczący 

-  zastępca przewodniczącego  

          -  sekretarz  

          -  dwóch członków  

4. Przewodniczącego wybiera Walne Zgromadzenie, zastępcę 

przewodniczącego i sekretarza wybiera ze swego grona Zarząd. 

 

Art.  12.   Kompetencje  Zarządu. 

 
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. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

Stowarzyszenia upoważnieni są łącznie przewodniczący i jeden z 

członków Zarządu. 

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. 

 

Zarząd pracuje kolegialnie, odbywa okresowe posiedzenia, dokonuje 

podziału czynności pomiędzy swoich członków. 

 

 

Art.  13.  Komisja  Rewizyjna. 

 
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych  

w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu, którzy wybierają 

pomiędzy sobą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 



2. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być osoba, która nie była skazana   

     prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.  

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu 

Stowarzyszenia ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swe obowiązki 

nieodpłatnie.  

 

 

Art.  14.  Kompetencje Komisji Rewizyjnej. 

 
1. Komisja Rewizyjna kontroluje statutową działalność Stowarzyszenia,  

przedstawia swoje sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu oraz stawia 

wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi. 

 

 

 

    ROZDZIAŁ  V. 

 

   Majątek   Stowarzyszenia 

 

Art.  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 art. 2 niniejszego statutu.  

4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań na 

majątku Stowarzyszenia, przekazywania składników majątku 

Stowarzyszenia lub wykorzystywania majątku przez członków 

Stowarzyszenia, pracowników i osób im bliskich w rozumieniu art. 20 

pkt 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie jest zakazane. 

5. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od 

podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, 

członkowie organów Stowarzyszenia lub pracowników oraz osób im 

bliskich w rozumieniu art. 20 pkt . 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.    

 

 

 

 



    ROZDZIAŁ  VI. 

 

     Postanowienia końcowe. 

 

Art.  16.  

 
1. Uchwały w zakresie rozwiązania Stowarzyszenia bądź zmiany jego  

Statutu wymagają 2/3 głosów uprawnionych do głosowania przy 

obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia. 

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi warunki likwidacji . 

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 Wlkp. 

 3.  skreślono. 

4.  Odpowiedzialność za działalność finansową Stowarzyszenia ponosi  

Zarząd. 

 

Do zasad funkcjonowania Stowarzyszenia mają zastosowanie przepisy z dnia 

17 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach /Dz.U.Nr 20 poz. 104, z późn. 

zmianami/ oraz przepisy wykonawcze tej ustawy. 

 

 

Stowarzyszenie tworzone jest w celach nie zarobkowych /art. 2 ust.1 ustawy/ 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 / art. 34 ustawy/. 

 

 
Tekst  Statutu  uwzględnia  zmiany  z  dnia  02.02.2006 r.  dotyczące: 

- Art.  1  ust. 3 

- Art.  3  ust.  10 i 11 

 

 Zarząd:                                                           Przewodniczący  zebrania 
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