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STATUT 
 

STOWARZYSZENIA NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO 
 

Rozdział I 
 

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, CELE  DZIAŁANIA. 
 

 
§ 1 

 
1. Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE NA RZECZ HOSPICJUM ELBLĄSKIEGO. 
2. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju opieki paliatywnej. 
3. Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego jest organizacją pożytku publicznego. 
 

§ 2 
 
1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 
2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Elbląg. 
 

§ 3 
 
1. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa polskiego, w szczególności mając na uwadze 

przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach / tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 roku, Nr 79 poz.855 ze zmianami/, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 
234 poz 1536/, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej / Dz. U. Nr 
112 poz. 654/ oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu. 

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji  
o podobnym celu działania. 
 

§ 5 
 
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest oznaczony. 
 

§ 6 
Celem Stowarzyszenia jest: 

1) promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie różnorodnych 
form tej opieki, 

2) organizacja zakładów opieki paliatywnej, 
3) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach 

naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą, 
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4) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki sprawowanej 
przez przeszkolone zespoły, 

5) współdziałanie z organami administracji publicznej jak również z instytucjami, 
organizacjami w zakresie celów statutowych Stowarzyszenia, 

6) rozwijanie współpracy z zagranicą i reprezentowanie Członków Stowarzyszenia na 
forum międzynarodowym, 

7) ochrona i promocja zdrowia, 
8) promocja i organizacja wolontariatu, 
9) współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy, 
10) prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz chorych i rodzin osieroconych 
11) pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich rodzin, 

 
§ 7 

 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej, 
2. prowadzenie badań naukowych, 
3. szkolenie zespołów sprawujących opiekę paliatywną, 
4. działalność wydawnicza z dziedziny opieki paliatywnej, 
5. tworzenie i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej, 
6. gromadzenie środków w celu przeprowadzania remontów, modernizacji, utrzymania, 

administrowania budynku Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak. 
7. organizowanie akcji charytatywnych, akcji promocyjnych. 

 
§ 7a 

 
1. Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego prowadzi Hospicjum Elbląskie  

im. dr Aleksandry Gabrysiak. 
2. Ustrój oraz inne sprawy dotyczące funkcjonowania Hospicjum Elbląskiego  

im. dr Aleksandry Gabrysiak określa regulamin organizacyjny Stowarzyszenia. 
 

 

Rozdział  II 
 
 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI. 
 

§ 8 
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) zwyczajnych, 
b) wspierających. 

 
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która złoży pisemną 

deklarację członkostwa i zostanie przyjęta przez Zarząd. 
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§ 9 
 

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 
a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, 
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności  Stowarzyszenia, 
c) używać oznak Stowarzyszenia (legitymacja, znaczek). 

2.   Członek zwyczajny jest obowiązany: 
a) przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał Stowarzyszenia, 
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia, 
c) regularnie opłacać składki. 

 
 

§ 10 
 

1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne. 
2. Członkiem  wspierającym może być także osoba prawna, zbiorowość  lub instytucja, 

która wspiera finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia. 
3. Członkowie wspierający o których mowa w ust 2 mogą działać wyłącznie przez 

pełnomocników. 
4. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd. 
5. Członek wspierający ma prawo: 

a) brać udział z głosem doradczym przez uprawnionego przedstawiciela  
w Walnych Zebraniach Członków, 

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia. 
 
     6. Członek wspierający jest obowiązany do: 

a) propagowania celów i programu Stowarzyszenia, 
b) dbania o dobre imię Stowarzyszenia, 
c) zwiększania prestiżu społecznego Stowarzyszenia, 
d) terminowego wywiązywania się z przyjętych wobec Stowarzyszenia zobowiązań.  

 
 

§ 11 
 
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: 

1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi.  
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, 
3.wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego z powodu 
nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych 
zobowiązań, za działalność na szkodę Stowarzyszenia, nieprzestrzeganie działalności 
statutowej i uchwał Stowarzyszenia lub popełnienia czynu niegodnego członka 
Stowarzyszenia.  
Sąd Koleżeński może zawiesić członka Stowarzyszenia w prawach członkowskich do 
czasu rozpoznania sprawy. 
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Rozdział III 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 

 
§ 12 

 
 
Władzami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd, 
3. Komisja Rewizyjna, 
4. Sąd Koleżeński. 

 
§ 13 

 
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. 
2. Wybory władz wymienione w § 12 ust 2-4 wybierane są w głosowaniu tajnym lub 

jawnym o czym każdorazowo decydują członkowie na Walnym Zebraniu Członków. 
3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością 

głosów, przy udziale co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania  
w I terminie, i przy obecności co najmniej 1/3 członków uprawnionych w II terminie, 
wyznaczonym w tym samym dniu 15 min. później od I terminu, z wyjątkiem uchwały 
o której mowa w § 31 ust. 1 statutu. 

4. Uchwały władz Stowarzyszenia wymienione w § 12 ust 2-4 zapadają zwykłą 
większością głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

 
 

§ 14 
 
Funkcji we władzach wymienionych w §12 ust 2-4 nie można łączyć. 

 
§ 15 

 
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
Zjazd może być zwyczajny i nadzwyczajny. 

 
§ 16 

 
 
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków należy: 

1. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia, 
2. ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz ustalanie zamierzeń na okres 

kadencji, 
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia, ewentualnie 

odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym jego 
członkom, 
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4. wybór członków Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia i Sądu 
Koleżeńskiego, 

5. rozpatrzenie wniosków członków Stowarzyszenia 
6. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, 

 
§ 17 

 
Na Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem doradczym członkowie wspierający oraz 
zaproszeni przez Stowarzyszenie goście. 

 
§ 18 

 
1. Termin, miejsce i porządek obrad Stowarzyszenia ustala Zarząd w uchwale 

określającej również zasady uczestnictwa. O terminie i porządku dziennym Walnego 
Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków listami poleconymi lub w każdy inny 
skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Do 
zawiadomienia Zarząd winien dołączyć porządek obrad. 

2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej 
na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej. 

3. Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia zwołuje Zarząd na żądanie 1/3 członków 
Stowarzyszenia. 

4. Nadzwyczajny Zjazd Stowarzyszenia powinien być zwołany przez Zarząd w terminie 
jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami dla których 
został zwołany. 

 
§ 19 

 
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia pomiędzy obradami Walnego Zebrania 

Członków i ponosi odpowiedzialność za swą prace przed Walnym Zebraniem 
Członków. 

2. Zarząd składa się z 5 członków wybieranych na 3 letnią kadencję przez Walne 
Zebranie Członków. 

3. Zarząd składa się z Prezesa, Skarbnika, Sekretarza i członków. 
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy składu Zarządu. 
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 
 

 
 

§ 20 
 

1. 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) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
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5) ustalanie wysokości składek członkowskich. 
6) uchwalanie i dokonywanie zmian w Regulaminie organizacyjnym Stowarzyszenia 
na rzecz Hospicjum Elbląskiego, 
7) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry      
Gabrysiak. 

 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale. 

 
§ 21 

 
1. Komisja Rewizyjna  jest społecznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia  

i wszystkich jego organów. 
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz uprawnieni przez niego jej członkowie 

uczestniczą w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 
 
 

§ 22 
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne 
Zebranie Członków w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
Członkowie Komisji Rewizyjnej: 
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 
podległości służbowej, 
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym  zwrot uzasadnionych kosztów lub 
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 
sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 

 
 

§ 23 
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
 

1) przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności 
Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo- 
gospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz 
prawidłowości realizacji Uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2) składanie Zarządowi corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach 
przeprowadzonych kontroli, 

3) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu 
Członków oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu, 
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§ 24 
 
Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. 
Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swego grona Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 
 

§ 25 
 
Sąd Koleżeński  powołany jest do orzekania i nakładania kar organizacyjnych w stosunku do 
członków Stowarzyszenia w sprawach o: 
 

1) naruszenie Statutu Stowarzyszenia i podstawowych Uchwał, 
2) nieetyczne postępowanie w działalności członkowskiej, 
3) zachowanie się niegodne członka Stowarzyszenia, 
4) narażanie dobrego imienia Stowarzyszenia. 

 
§ 26 

 
Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary organizacyjne: 
1) upomnienia, 
2) nagany, 
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat, 
4) wykluczenie ze Stowarzyszenia. 

 
§ 27 

 
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego  przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania 
Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego 
orzeczenia. 

§ 28 
 
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 12 pkt 2,3 i 4  
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. 
 

§ 28a 
 
1. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw, w tym 
członków stowarzyszenia. 
2. Członek Zarządu może być zatrudniony w stowarzyszeniu, przy czym co najmniej trzech 
członków Zarządu winno pełnić swoje funkcje społecznie. 
3. Do zawierania i rozwiązywania z członkiem Zarządu umowy o pracę upoważniony jest ze 
strony stowarzyszenia Prezes Zarządu. 
4. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchybia jego uprawnieniom 
wynikającym z pełnionej w stowarzyszeniu funkcji. 
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Rozdział  IV 
 

 
MAJĄTEK i  FUNDUSZE STOWARZYSZENIA  

 
 

§ 29 
 

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, nawiązek, 
spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej. 

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest 

uprawniony Prezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu 
działających łącznie. 

 
 
 

§ 29 a  
 

Zabrania się: 
 

a. 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 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 lub kurateli, 
zwanych dalej osobami bliskimi. 

b. Przekazywania ich 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,  

c. 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, 

d. 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. 

§ 30 
 
Cele określone w § 6 Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego oraz  odpłatnej działalności pożytku publicznego. 
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Rozdział V 
 
 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ STOWARZYSZENIA 
 

§ 31 
 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga  uchwały Walnego Zebrania 
Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 
uprawnionych do głosowania. 

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. 

 
§ 32 

 
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego 
postanowienia Sądu Rejestrowego. 
 
 
 
 
 

 
Elbląg, dnia 22 marca 2012 r. 

 
                          

ZARZĄD 
 

Wiesława Pokropska 

Prezes ……………………..…………………………….. 

 

Anna Podhorodecka 

Sekretarz ……………………..…………………………….. 

 


