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STATUT 

STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ POWIATU PABIANICKIEGO 

 

                                          Rozdział l 

                                             POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

1. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego zwane dalej 

„Stowarzyszeniem" prowadzi działalność pożytku publicznego będąc dobrowolnym 

samorządnym i dobroczynnym zrzeszeniem osób i instytucji działających w zakresie 

ochrony i promocji zdrowia, pomocy psychoduchowej, społeczno-socjalnej na rzecz 

chorych, w tym przewlekle i nieuleczalnie chorych, ich rodzin i rodzin osieroconych. 

 

2. Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu oraz obowiązującego prawa, 

a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. 

z 2017r.,poz. 210, z 2018r. poz. 723.) 

2) Ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (tekst jednolity z Dz. U. z 2018r., poz. 450, 650, 723); 

3) Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity z Dz.U. 

z 2018r. poz. 160, 138,650). 

 

§2 

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla 

właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność 

poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Pabianice. 

 

§3 

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.  

2. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony.   
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§4 

Realizując cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. 

Do realizacji swoich celów Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. 

 

§5 

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji, 

których działalność jest zbieżna z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia. 

2. O przystąpieniu do organizacji krajowych lub międzynarodowych jak również 

wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Stowarzyszenia większością bezwzględną głosów 

członków Zarządu. 

Rozdział II 

CELE STOWARZYSZENIA l SPOSOBY ICH REALIZACJI 

§6 

Celem Stowarzyszenia jest: 

a. działalność dobroczynna, ochrona zdrowia i pomoc społeczna, 

b. poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dorosłych i dzieci w terminalnym 

okresie choroby na miarę ich indywidualnych możliwości, 

c. niesienie ulgi w cierpieniu psychicznym, duchowym i społeczno-socjalnym, 

leczenie bólu i innych objawów towarzyszących chorobie, głównie 

nowotworowej,  

d. pomoc rodzinom chorych i osieroconym, 

e. podnoszenie świadomości społecznej na temat holistycznej i 

wielodyscyplinarnej opieki hospicyjnej, 

f. szkolenie personelu medycznego, przyszłych absolwentów zawodów 

medycznych i społecznych, wolontariuszy i rodzin chorych, 

g. współpraca z organami administracji publicznej, samorządowej i innymi 

organizacjami w kraju i za granicą, 

h. organizacja i promocja wolontariatu. 

i. ochrona i promocja zdrowia 

j. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 

k. działalność w zakresie opiekuńczo – pielęgnacyjnym i opiekuńczo-leczniczym. 

 

§7 

 

1. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, 

która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy o działalności 
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pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

2. Przedmiotem działalność nieodpłatnej jest:  

a. działalność dobroczynna i charytatywna na rzecz chorych, nieuleczalnie 

chorych i ich rodzin (94.99.Z),  

b. zapewnienie holistycznej opieki paliatywnej w domu pacjenta wraz z dojazdem 

do domu pacjenta (94.99.Z), 

c. świadczenie specjalistycznej i ogólnej opieki lekarskiej dla chorych i 

nieuleczalnie chorych (86.22.Z),  

d. świadczenie specjalistycznej i ogólnej opieki pielęgniarskiej dla chorych i 

nieuleczalnie chorych (86.90.C),  

e. świadczenie opieki fizjoterapeutycznej dla chorych i nieuleczalnie chorych oraz 

osób z nabytą niepełnosprawnością  (86.90.A), 

f. świadczenie opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla chorych, 

nieuleczalnie chorych i ich rodzin (86.90.E), 

g. świadczenie opieki terapeutycznej, organizowanie warsztatów terapeutycznych 

dla chorych, nieuleczalnie chorych, ich rodzin oraz osób osieroconych 

(94.99.Z), 

h. wypożyczanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego dla chorych i 

nieuleczalnie chorych oraz osób z nabytą niepełnosprawnością (77.29.Z), 

i. szkolenie personelu medycznego, przyszłych absolwentów zawodów 

medycznych i społecznych, pracowników, członków Stowarzyszenia 

wolontariuszy i innych zainteresowanych osób (85.59.B), 

j. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych form 

doskonalenia zawodowego kadr opieki paliatywno-hospicyjnej i opieki 

długoterminowej (85.59B ) 

k. organizowanie działań promujących zdrowie oraz działań profilaktycznych, w 

szczególności w zakresie zapadalności na choroby przewlekłe o złym 

rokowaniu (86,90 E) 

l. organizowanie grup wsparcia, spotkań, wyjazdów terapeutycznych dla osób 

osieroconych (94.99.Z), 

m. świadczenie pomocy społecznej i socjalnej na rzecz chorych, nieuleczalnie 

chorych i ich rodzin (88.99.Z), 

n. świadczenie pomocy społecznej dla osób w wieku podeszłym i 

niepełnosprawnych (88.10 Z) 

o. promocja i organizacja wolontariatu na rzecz rozwoju idei opieki hospicyjnej 

(94.99.Z), 

p. prowadzenie działalności integracyjnej dla chorych, nieuleczalnie chorych, ich 

rodzin, osób osieroconych, wolontariuszy oraz członków Stowarzyszenia 

poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską (94.99.Z), 

q. organizowanie kampanii społecznych, koncertów, występów artystycznych, 

wystaw, aukcji, loterii na rzecz rozwoju opieki hospicyjnej (94.99.Z),  

r. wydawanie broszur, ulotek informacyjnych, plakatów oraz innych publikacji w 

zakresie ochrony zdrowia, opieki hospicyjnej oraz promocji wolontariatu 

(58.19.Z), 

s. podejmowanie działań w celu rozwoju i modernizacji hospicjum (94.99.Z), 

t. działalność hospicjum stacjonarnego (86.10.Z), 

u. transport pacjentów (86.90.B). 
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3. Przedmiotem działalności odpłatnej jest: 

a. świadczenie opieki terapeutycznej, organizowanie warsztatów terapeutycznych 

dla chorych, nieuleczalnie chorych, ich rodzin oraz osób osieroconych 

(94.99.Z). 

b. szkolenie personelu medycznego, przyszłych absolwentów zawodów medycznych  

i społecznych,  pracowników, członków Stowarzyszenia wolontariuszy i innych 

zainteresowanych osób (85.59.B). 

c. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów oraz innych form 

doskonalenia zawodowego kadr opieki paliatywno-hospicyjnej i opieki 

długoterminowej (85.59B ) 

d. organizowanie spotkań, wyjazdów terapeutycznych dla osób osieroconych 

(94.99.Z). 

e. organizowanie kampanii społecznych, koncertów, występów artystycznych, 

wystaw, aukcji, loterii na rzecz rozwoju opieki hospicyjnej (94.99.Z).  

f. wydawanie broszur, ulotek informacyjnych, plakatów oraz innych publikacji w 

zakresie ochrony zdrowia, opieki hospicyjnej oraz promocji wolontariatu 

(58.19.Z). 

g. sprzedaż usług lub towarów wytworzonych w ramach działań terapeutycznych 

przez chorych, nieuleczalnie chorych oraz osób osieroconych (94.99.Z), 

h. działalność hospicjum stacjonarnego (86.10.Z), 

i. transport pacjentów (86.90.B), 

j. pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej 

niesklasyfikowana (63.99.Z). 

 

§8 

Do realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie: 

1. prowadzi działalność leczniczą w zakresie opieki hospicyjnej, medycyny paliatywnej 

oraz specjalistycznej opieki długoterminowej nad osobami przewlekle chorymi i 

udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na sprawowaniu wszechstronnej opieki 

zdrowotnej, psychologicznej i społecznej nad pacjentami terminalnie i przewlekle 

chorymi, w tym z nabytą niepełnosprawnością oraz opieki nad rodzinami tych chorych, 

przy czym: 

1) Stowarzyszenie jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność 

leczniczą w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 

2) celem prowadzenia działalności leczniczej przez Stowarzyszenie nie jest 

osiąganie zysku, 

2. organizuje całodobowe, stacjonarne hospicja dla dorosłych i dzieci, 

3. tworzy i prowadzi podmioty lecznicze i różne formy pomocy grupowej 

i indywidualnej, w tym: 

a. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 

b. praktykę lekarską ogólną i specjalistyczną, 

c. inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej; 

4. zakłada i prowadzi ośrodki opieki i wsparcia nad rodzinami chorych i rodzinami 

osieroconymi, w tym ośrodki opieki długoterminowej i geriatrycznej, 

5. organizuje różne formy pomocy społecznej na rzecz rozwiązywania problemów osób 

przewlekle, nieuleczalnie chorych i z nabytą niepełnosprawnością. 

6. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, bądź podmiotami 
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gospodarczymi mogącymi wesprzeć działalność Stowarzyszenia, 

7. pozyskuje środki finansowe i rzeczowe do realizacji celów Stowarzyszenia, nawiązuje 

współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi umożliwiając 

wymianę doświadczeń oraz wspieranie podejmowanych inicjatyw, 

8. tworzy ośrodki formacyjne dla personelu, wolontariuszy i osieroconych, 

9. prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną umożliwiającą szerzenie  

w społeczeństwie wiedzy na temat idei hospicyjnej, 

10. prowadzi działalność promocyjną i profilaktyczną, w szczególności w zakresie 

zapadalności na choroby przewlekłe o złym rokowaniu.  

11. prowadzi działalność szkoleniową dla: 

 personelu służby zdrowia, 

 przyszłych adeptów zawodów medycznych i społecznych 

 wolontariuszy, 

 rodzin chorych, 

12. prowadzi działalność integracyjną dla członków Stowarzyszenia poprzez aktywność 

kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, 

13. podejmuje inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia, 

14. prowadzi nieodpłatną i płatną działalność pożytku publicznego w granicach 

przewidzianych prawem. 

 

 

§9 

Stowarzyszenie może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w granicach 

przewidzianych prawem służącą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 

 

     Rozdział III 

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

                            

                                  § 10 

Członkami Stowarzyszenia są: 

1. członkowie zwyczajni, 

2. członkowie wspierający, 

3. członkowie honorowi. 

§11 

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej 

lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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który ukończył 18 lat i zobowiązuje się realizować cele statutowe Stowarzyszenia. 

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji 

zatwierdzonej zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 

3. Zarząd może, według własnego uznania, odmówić przyjęcia w poczet członków 

zwyczajnych Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. 

                                                                         

§12 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest: 

1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

3) włączać się we wszelkie działania Stowarzyszenia i organizowane akcje, 

4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

6) regularnie opłacać składki, 

7) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków. 

  

2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, 

w szczególności: 

1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze po upływie 3 miesięcy  

           od przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia, 

2) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i 

funkcjonowania Stowarzyszenia, 

3) może korzystać z lokali Stowarzyszenia, 

4) może korzystać z rekomendacji Stowarzyszenia, 

5) może korzystać ze  świadczeń   wynikających  z  działalności Stowarzyszenia, 

6) może korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, 

które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków, 

7) może korzystać z innych możliwości, jakie stawia członkom Stowarzyszenie. 

§13 

Członkostwo członka zwyczajnego wygasa na skutek: 

1) rezygnacji pisemnej złożonej Zarządowi Stowarzyszenia, 

2) skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu podjętej zwykłą 

większością głosów z następujących przyczyn: 

a. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia, 

b. za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia, 

c. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

d. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu, 

e. niedopełniania obowiązków wynikających z § 12 Statutu, 

f.             popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka 

Stowarzyszenia lub godzi w dobre imię Stowarzyszenia, 

g. śmierci członka. 
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§14 

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna pragnąca 

wspierać statutowe cele i działalność Stowarzyszenia. 

2. Przyjęcie członka wspierającego w poczet członków Stowarzyszenia następuje 

poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w 

tej kwestii stosowną uchwałę zwykłą większością głosów. 

3. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego 

Stowarzyszenia. 

4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z 

Zarządem Stowarzyszenia. 

5. Członek wspierający korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2 — 7 

6. Członkowie wspierający zobowiązani są: 

1) swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

3) włączać się w działania Stowarzyszenia i organizowane akcje, 

4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia. 

7. Członek wspierający zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. 

 

§15 

Członkostwo członka wspierającego wygasa na skutek: 

1) śmierci członka lub utraty przez niego osobowości prawnej, 

2) pisemnej rezygnacji z dalszej przynależności do Stowarzyszenia. 

 

§16 

1. Członkiem honorowym może zostać członek zwyczajny, szczególnie zasłużony 

w działalności statutowej Stowarzyszenia. 

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 

na wniosek Zarządu. 

3. Członek honorowy korzysta z praw przysługujących członkom zwyczajnym 

wymienionych w § 12. 

4. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. 

5. Członkowie honorowi zobowiązani są: 

1) swoją postawą i działalnością przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 

Stowarzyszenia, 

2) dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 

3) włączać się w działania Stowarzyszenia i organizowane akcje, 
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4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 

5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 

6. Utrata członkostwa honorowego następuje na skutek:  

1) pisemnej rezygnacji z dalszej przynależności do Stowarzyszenia złożonej  

Zarządowi,                                                                                                   

2) wykluczenia przez Zarząd: 

a. za działalność sprzeczną ze statutem lub uchwałami władz   

Stowarzyszenia, 

b. z powodu utraty praw w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu  

3) śmierci członka 

7. Pozbawienia członkostwa honorowego dokonuje Walne Zgromadzenie Członków 

Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. 

§17 

Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego 

Zgromadzenia Członków w terminie 21 dni od dnia powiadomienia go o jej podjęciu. Uchwała 

Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. 

 

  Rozdział IV 

  

WŁADZE STOWARZYSZENIA 

 

§18 

Władzami Stowarzyszenia są: 

1) Walne Zgromadzenie Członków, 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

§19 

Wspólna kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

 

Tytuł 1: Walne Zgromadzenie Członków 

§20 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. 
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2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków co najmniej jeden raz w roku lub częściej 

na pisemny uzasadniony wniosek członków Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 2/3 

ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu i 

propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub osobiście w 

formie pisemnej za pokwitowaniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem 

rozpoczęcia obrad. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie, przed jego upływem, 

zaproszenia listem poleconym lub jego wręczenie - za pokwitowaniem przez członka 

odbioru. 

3. Dla ważności uchwał w Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa 

członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który 

może być wyznaczony pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie 

obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestników. 

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni i członkowie 

honorowi Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni 

goście. 

5. Członkowie mogą stawić się na Walnym Zgromadzeniu Członków osobiście lub mogą być 

reprezentowani przez pełnomocnika będącego także członkiem Stowarzyszenia. Jednemu 

członkowi Stowarzyszenia udziela się nie więcej niż dwa pełnomocnictwa. 

6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie programu i określanie głównych kierunków działania  Stowarzyszenia, 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, sprawozdań 

Zarządu z działalności Stowarzyszenia, sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz 

podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu na 

wniosek Komisji Rewizyjnej oraz członkom Komisji Rewizyjnej; Walne 

Zgromadzenie Członków, podczas którego dokonywane się powyższe czynności, 

nazywane jest Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Członków, 

3) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym powoływanie: Prezesa, 

Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika oraz Członków Zarządu, 

5) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, w tym powoływanie: 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków Komisji Rewizyjnej, 

6) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie  innych 

organizacji, 

8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku 

pozostałego po jego likwidacji, 

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 

10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 

11) nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia, 

12) wszelkie inne kwestie poddane obradom Walnego Zgromadzenia Członków, 

a niezastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. 

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków 

obecnych. 

8. Zmiana Statutu, odwołanie członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej wymaga 

bezwzględnej większości głosów oddanych. 

9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos. 

10. Głosowanie jest jawne.  

11. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków 

organów lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w 
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sprawach osobowych. Jednakże wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz 

Protokolanta Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu jawnym. Poza tym należy 

zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z członków obecnych lub 

reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

12. Walne Zgromadzenie Członków może w głosowaniu jawnym podjąć uchwałę o uchyleniu 

tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne 

Zgromadzenie Członków. 

 

Tytuł 2: Zarząd 

§21 

W okresie pomiędzy obradami Walnego Zgromadzenia Członków najwyższą władzę 

Stowarzyszenia stanowi Zarząd. 

§22 

1. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków: 

 Prezesa, 

 Wiceprezesa, 

 Skarbnika, 

 Sekretarza, 

 Członka 

2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia  

Członków  spośród członków Stowarzyszenia. 

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków zwołanego w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za ostatni pełny rok obrotowy, podczas którego członek Zarządu pełnił swoją funkcję 

oraz w razie śmierci członka albo jego odwołania lub rezygnacji, z zastrzeżeniem 

postanowień § 19. 

4. Prezes zwołuje posiedzenia Zarządu, przewodniczy na nich oraz czuwa nad 

wykonywaniem zadań statutowych Stowarzyszenia. 

5. Wiceprezes zastępuje Prezesa w zakresie spraw powierzonych mu przez Prezesa lub 

Zarząd. 

6. Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansową i zarządzanie majątkiem 

Stowarzyszenia, prowadzi ewidencję opłat składek członkowskich. 

7. Sekretarz wykonuje uchwały Zarządu, przygotowuje projekty preliminarzy i 

sprawozdań, prowadzi ewidencję członków Stowarzyszenia. 

8. Do kompetencji Zarządu należy: 

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, 

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 

4) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia, 

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia, 

6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

7) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia, 

8) ustalanie wysokości i terminów zapłaty składek członkowskich, 

9) nadzorowanie nad prawidłową działalnością statutową Stowarzyszenia, 
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10) pozyskiwanie funduszy na wykonywanie celów statutowych Stowarzyszenia, 

11) realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia, 

12) uchwalanie regulaminu Zarządu, 

13) uchwalanie regulaminu organizacyjnego. 

9. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych 

większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.  W przypadku 

równości głosów, głos Prezesa jest rozstrzygający. 

10. Przy wykonywaniu swoich zadań Zarząd może przybrać do pomocy dyrektorów i 

kierowników, którzy odpowiadają za powierzone im funkcje. 

11. Stowarzyszenie we wszystkich sprawach, w tym przy czynnościach przekraczających 

zakres zwykłego zarządu, reprezentowane jest przez dwóch członków Zarządu: Prezesa 

z Wiceprezesem, Skarbnikiem, Sekretarzem albo Członkiem Zarządu, lub Wiceprezesa 

ze Skarbnikiem, Sekretarzem albo Członkiem Zarządu. 

12. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

 

 

Tytuł 3: Komisja Rewizyjna 

§23 

Komisja Rewizyjna jest niezależnym od Zarządu organem powołanym do sprawowania 

nadzoru i kontroli działalności Stowarzyszenia. 

§24 

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie.                                                                                                             

2. Komisja Rewizyjna składa się z: 

 Przewodniczącego, 

 Wiceprzewodniczącego, 

 od 1 do 3 Członków. 

3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Członków zwołanego w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 

ostatni pełny rok obrotowy, podczas którego członek Komisji Rewizyjnej pełnił swoją 

funkcję oraz w razie śmierci członka albo jego odwołania lub rezygnacji, z zastrzeżeniem 

postanowień § 19. 

4. Komisja Rewizyjna odbywa zebrania co najmniej raz w roku. 

5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, 

prawidłowości i zgodności z przepisami prawa oraz postanowieniami statutu, jak 

też uchwał władz Stowarzyszenia, 
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2) zgłaszanie na posiedzenia Zarządu uwag i wniosków dotyczących działalności 

Stowarzyszenia, 

3) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia, 

4) sporządzanie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej 

działalności i jej wyników oraz sporządzanie i przedkładanie oceny działalności 

Zarządu, jak również wniosku w przedmiocie udzielenia absolutorium dla 

członków Zarządu, 

5) kontrola gospodarki finansowej Zarządu i przynajmniej raz w roku składanie 

sprawozdań z tej kontroli na posiedzeniu Zarządu. 

6) opiniowanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz rocznego 

sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia., 

7) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej. 

6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą: 

a. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości służbowej, 

b. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

c. otrzymywać z tytułu  

d. funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w 

wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze 

przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za 

rok poprzedni. 

7. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwał przyjmowanych większością 

głosów przy obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równości 

głosów, głos Przewodniczącego jest rozstrzygający. 

 

 

Tytuł 4: Uzupełnienie składu władz 

 

§25 

 

W razie ustania członkostwa w Zarządzie albo w Komisji Rewizyjnej w czasie trwania 

kadencji, uzupełnienia ich składu dokonuje się w drodze kooptacji. Liczba członków 

dokooptowanych nie może przekroczyć połowy liczby członków danego organu. Kooptacji 

dokonują członkowie tego organu, w którym nastąpił wakat w trybie tajnego głosowania. 

 

 Rozdział V  

FUNDUSZE l MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 

 

§26 

Majątek Stowarzyszenia składa się z: 
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1. składek członkowskich, 

2. wpływów uzyskanych  z  działalności  statutowej odpłatnej i  nieodpłatnej 

Stowarzyszenia, 

3. darowizn od osób fizycznych i prawnych, 

4. subwencji, spadków, zapisów, 

5. dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, 

6. funduszy budżetowych., 

7. środków finansowych pochodzących z umów zawartych z Narodowym 

Funduszem Zdrowia, 

8. dochodów z majątku Stowarzyszenia. 

§27 

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

2. Stowarzyszenie może pobierać opłaty za swoje usługi oraz produkty w ramach 

działalności odpłatnej. 

3. Cały dochód organizacji (nadwyżka nad kosztami) przeznaczony jest na działalność 

pożytku publicznego. 

§28 

Zabrania się: 

1. udzielania 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". 

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz 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. 

3. 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 ze statutowego celu 

Stowarzyszenia. 

4. zakupu 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. 

 

§ 29 
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Działalność Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz jego członków. 

 

Rozdział VI 

 

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA 

                                §30 

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków uprawnionych do 

udziału w Walnym Zgromadzeniu lub w innych przypadkach przewidzianych 

w przepisach prawa. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne, Zgromadzenie 

określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorami są członkowie Zarządu. 

4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia. 

 


