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STATUT
STOWARZYSZENIA HOSPICJUM OPOLSKIE
(tekst jednolity)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Stowarzyszenie o nazwie „Hospicjum Opolskie”, zwane dalej „Stowarzyszeniem", jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu utworzenie
działającego na rzecz mieszkańców województwa opolskiego, w tym niepełnosprawnych,
Hospicjum w Opolu, a następnie zarządzanie i organizowanie jego działalności.
§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Opole.
§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r., Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873,
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz.654, z późniejszymi zmianami).
§4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar województwa opolskiego.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza
granicami województwa.
§5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
§6

1.

Stowarzyszenie posługuje się emblematem wyróżniającym je wśród innych
organizacji.
2.
Emblemat zatwierdza Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na wniosek
Zarządu.
3.
Stowarzyszenie może posiadać sztandar.
§7

1.

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia, odznaki i nadawać je osobom
fizycznym, osobom prawnym oraz instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych
przez Stowarzyszenie.
2.
Rodzaje wyróżnień i tryb ich nadawania określa regulamin przygotowany przez
Zarząd i uchwalony przez Walne Zebranie.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§8

Celem Stowarzyszenia jest:

1.

Wspieranie i świadczenie opieki paliatywnej nad dorosłymi ze schorzeniami
ograniczającymi życie i ich rodzinami.

Opieka paliatywna nad dorosłymi ze schorzeniami ograniczającymi życie, jest aktywnym
i całościowym podejściem obejmującym fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe
elementy. Skupia się na podniesieniu jakości życia chorego i wspieraniu rodziny.
Obejmuje leczenie nieprzyjemnych objawów, niesienie ulgi i wytchnienia rodzinie oraz
opieki w czasie umierania i w okresie żałoby.
Celem opieki paliatywnej nie jest przedłużanie, ani skracanie życia, ale poprawa jego
jakości.
2.
Wprowadzenie i rozwijanie modelu domowej opieki paliatywnej nad dorosłymi.
§9

Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Pozyskanie i adaptację budynku na hospicjum oraz jego utrzymanie.
Zarządzanie działalnością hospicjum.
Całodobową opiekę stacjonarną w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego o nazwie:
Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” zapewniającą leczenie, rehabilitację oraz
zakwaterowanie i wyżywienie.
Konsultacje lekarskie i leczenie przez lekarzy medycyny w poradniach i w domu
chorego w ramach leczenia ambulatoryjnego.
Działalność pielęgniarek i położnych prowadzoną w poradniach specjalistycznych
oraz
w domu chorego.
Organizowanie i finansowanie programu wsparcia w żałobie dla rodziny chorego,
polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i duchowych,
świadczonej przez psychologów, lekarzy, pedagogów i duchownych oraz innych
specjalistów, obejmującego także organizowanie i finansowanie wycieczek, turnusów
rehabilitacyjnych, pielgrzymek i innych form terapii.
Organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej, w zakresie materiałów
szkoleniowych i naukowych z zakresu opieki paliatywnej.
Popularyzowanie idei Stowarzyszenia poprzez wydawnictwa własne, prasę, radio
i telewizję.
Współpracę z hospicjami krajowymi i zagranicznymi w celu rozwoju opieki
paliatywnej.
Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami (w tym państwowymi
i samorządowymi) i innymi organizacjami, działającymi na rzecz nieuleczalnie chorych
i ich rodzin – w kraju i za granicą.
Organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, kursów i staży indywidualnych
– jako form kształcenia w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu medycznego,
pracowników hospicjum oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami opieki
paliatywnej.
Organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki
paliatywnej.
Gromadzenie i właściwe wykorzystywanie środków rzeczowych i finansowych,
pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych.
Pozostałe drukowanie.
Usługi w zakresie reklamy.
Usługi świadczone przez organizacje członkowskie.
Wynajem nieruchomości.
Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego.
Działalność wspomagająca edukację.
Działalność wydawniczą.
Pozaszkolne formy kształcenia.
Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 9a

Działalność wymieniona w § 9 pkt.1-22, jako działalność statutowa, jest działalnością
o charakterze nieodpłatnym.
2. Działalność wymieniona w § 9 pkt.14-21, jako działalność statutowa, może mieć
charakter odpłatny.
1.

§ 10

Stowarzyszenie dla realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje
w granicach prawem dopuszczonych.
§ 11

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.
§ 13

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
§ 14

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia
Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
4) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień
statutu,
5) regularnie opłacać składki.
2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
w szczególności:
1) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania
Stowarzyszenia,
3) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
4) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,
5) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
6) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które
Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
7) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
§ 15

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia
woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw, przysługujących członkom zwyczajnym,
wymienionym w § 14 ust. 2 pkt. 2) – 7).

§ 16

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1. Pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu.
2. Wykluczenie przez Zarząd:
za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy lata.
3. Pisemne złożenie, umotywowanego wniosku, przez co najmniej 10 członków
Stowarzyszenia, z przyczyn określonych w ust. 2, pkt.1) i 2), niniejszego paragrafu.
4. Utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.
5. Śmierć członka.
1)
2)
3)

§ 17

Od uchwały Zarządu, w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zebrania Członków, złożone, co najmniej, 21 dni przed terminem Walnego
Zebrania.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.
ROZDZIAŁ III
WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 19

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy
obecności, co najmniej, połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
§ 21

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest przez Zarząd
Stowarzyszenia raz na cztery lata.
Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz na dwanaście
miesięcy lub częściej, na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej poparty
podpisami, co najmniej, 1/4 członków Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie,
miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub
w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do
głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie (podanym w zawiadomieniu),
który może być wyznaczony tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez
względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz,
z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

5. Procedurę wyborów do władz Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie określa Regulamin
Obrad Walnego Zebrania Członków, uchwalany na początku każdego Walnego
Zebrania.
Projekt Regulaminu przygotowuje Zarząd Stowarzyszenia.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Uchwalanie zmian statutu.
Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych
organizacji.
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
9) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków
Stowarzyszenia.
10)
Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów członków.
8. Zmiana statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz
rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości, przy obecności połowy
członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności
ponad połowy członków nie obowiązuje.
9. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
§ 22
1.
2.
3.
4.

Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
W skład Zarządu wchodzi 5 osób.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
Zarząd wybiera ze swego grona, w głosowaniu jawnym:

prezesa,
dwóch wiceprezesów,
skarbnika,
sekretarza.
5.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej, niż jeden raz na kwartał; zwołuje je
Prezes Stowarzyszenia.
6.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
7.
Do kompetencji Zarządu należy:
1)
2)
3)
4)

Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Prowadzenie spraw bieżących.
Prowadzenie spraw zleconych przez Walne Zebranie Członków.
Uchwalanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy oraz rocznych
preliminarzy finansowych.
5)
Kierowanie bezpośrednią działalnością Stowarzyszenia.
6)
Przyjmowanie i wykluczanie członków.
7)
Skreślenie z ewidencji członków Stowarzyszenia Hospicjum
Opolskie, zalegających ze składkami członkowskimi za 3 lata.
8)
Zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań.
9)
Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
10)
Uchwalanie regulaminów i wydawanie zarządzeń związanych z
działalnością Stowarzyszenia.
11)
Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
1)
2)
3)
4)

Ustalanie wysokości składek członkowskich.
Do Zarządu należą wszystkie uchwały, niezastrzeżone
Stowarzyszenia.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
12)

8.
9.

dla

innych

władz

nie mogą pozostawać 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 być związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
2)
nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
3)
nie mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji w takim organie,
zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia.
1)

§ 23
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorującym i kontrolującym działalność
Stowarzyszenia.
Komisja składa się z 3 członków.
Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
Komisja Rewizyjna, w głosowaniu jawnym, wybiera ze swego składu
Przewodniczącego.
Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż jeden raz na rok; zwołuje je
Przewodniczący.
Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
Członkowie Komisji mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, z głosem
doradczym.
Przewodniczący i członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu
Stowarzyszenia, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu,
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, czy podległości z tytułu zatrudnienia.
Działalność wszystkich osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej jest społeczna
i z tego tytułu nie przysługuje im wynagrodzenie.
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)

11.

Nadzór i kontrola, przynajmniej jeden raz na rok, całokształtu
działalności Stowarzyszenia, a w szczególności wydatków, rachunkowości, kasy i
gospodarki majątkiem.
2)
Wydawanie zarządzeń pokontrolnych.
3)
Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków i stawianie
wniosków
w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium.
4)
Składanie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących działalności
Stowarzyszenia.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) nie mogą pozostawać 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 być związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” lub
podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, wymienionych w § 18 pkt. 2 i 3,
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.
W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 25

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje między innymi ze składek członkowskich, dotacji,
darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku
Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo prezes lub każdy z
wiceprezesów, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony
prezes i skarbnik.
§ 26

Stowarzyszenie może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w zakresie
wspomagającym działalność statutową.
§ 27

Stowarzyszenie zabrania:
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 jego majątku na rzecz ich 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 z celu statutowego,
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.
1.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§ 28

Stowarzyszenie corocznie sporządza sprawozdanie z działalności (merytoryczne
i finansowe), które składa właściwemu ministrowi i podaje je do publicznej wiadomości,
w drukowanym raporcie i na stronie internetowej Stowarzyszenia.
§ 29

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub
w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 30

1.
2.

Wszelkie przepisy wewnętrzne i zarządzenia wydaje Zarząd Stowarzyszenia.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.
§ 31

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa
o stowarzyszeniach.
Statut po zmianach: Uchwałą Nr 2/WZ /2014 XVI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Hospicjum
Opolskie, z dnia 8 maja 2014 r.
Za Zarząd Stowarzyszenia
Prezes SHO
ks. dr Marian Niemiec

