Statut Stowarzyszenia
Apostolstwo Miłosierdzia - Hospicjum Domowe
p.w.x. Alojzego Orione
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Stowarzyszenie o nazwie Apostolstwo Miłosierdzia - Hospicjum Domowe p.w.x.
Alojzego Orione, zwane dalej Stowarzyszeniem, powołane przez grupę
założycielską, działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
stowarzyszeniach ogłoszonej w Dzienniku Ustaw nr 20 w dn. 10 kwietnia 1989 r. pod
pozycją 104 ze zmianami.
§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z
możliwością tworzenia jednostek terytorialnych.
§3
Stowarzyszenie, dla realizacji własnych celów, może prowadzić działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§4
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie.
§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do
prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników
§6
Stowarzyszenie
może
współpracować
z
krajowymi,
zagranicznymi
międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

i

§7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci z nazwą Stowarzyszenia oraz jego
adresem.
Rozdział 2
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia
§8
Celem Stowarzyszenia jest towarzyszenie choremu bez względu na jego
przekonania czy światopogląd oraz jego rodzinie w terminalnym okresie choroby
nowotworowej, nie poddającej się leczeniu przyczynowemu poprzez roztaczanie
kompleksowej opieki domowej, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów
rodzinnych i wsparcia duchowego.

§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
• pracę zespołów opieki domowej, składających się z członków Stowarzyszenia
(tj. lekarzy, pielęgniarek, osób duchownych oraz wolontariuszy – osób bez
wykształcenia medycznego),
• pomoc rzeczową dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej,
• pomoc socjalną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin,
• ochronę i promocję zdrowia,
• propagowanie idei i metody opieki hospicyjnej,
• kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych
oraz kierowanie się nimi w działalności statutowej,
• organizowanie naboru i szkolenia zespołów wolontariuszy sprawujących
opiekę paliatywną,
• wypożyczanie sprzętu medycznego,
• działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów
szkoleniowych, informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki
paliatywnej,
• kształcenie osób zainteresowanych w dziedzinie opieki paliatywnej,
• organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia,
• poszukiwanie funduszy publicznych i pozyskiwanie ich,
• Stowarzyszenie współpracuje z rodziną chorego, lekarzem rejonowym lub
stowarzyszeniami o podobnych, hospicyjnych celach statutowych, oraz z
organami organizacji państwowej.
§ 10
Działalność wymieniona w § 9 jest działalnością statutową i jest nieodpłatna.
Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może
być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
• członków zwyczajnych,
• członków wspierających,
• członków honorowych.
§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie
nieść bezinteresowną pomoc chorym. Ochotnicy pragnący rozpocząć pracę w
Stowarzyszeniu przechodzą szkolenie przygotowujące ich do tej pracy, a następnie
pod opieką członka przechodzą staż. Po podpisaniu przez Zarząd decyzji o
przyjęciu w poczet członków mogą rozpocząć samodzielną pracę przy chorych.
Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej
deklaracji.

§ 14
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
• czynnego i biernego prawa wyborczego,
• uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
• wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących
działalności Hospicjum,
• uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów
statutowych Hospicjum,
• korzystania z pomocy szkoleniowej i naukowej.
§ 15
Członek zwyczajny obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia.
§ 16
Podstawowym obowiązkiem członka zwyczajnego jest regularne opłacanie składek
członkowskich, których wysokość ustalana jest co roku, na pierwszym w danym roku
Walnym Zebraniu Członków, przy założeniu, że zebranie musi mieć miejsce do
ostatniego dnia lutego.
§ 17
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna bądź prawna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez
swojego przedstawiciela. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały
Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 18
Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i
uchwał władz Stowarzyszenia jak również do opłacania składek w zdeklarowanej,
ustalonej przez siebie kwocie.
§ 19
Członek wspierający posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego. Nie przysługuje mu także głos stanowiący w
statutowych władzach Stowarzyszenia.
§ 20
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych
Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na
wniosek Zarządu..
§ 21
Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego. Ma prawo
brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, ma prawo
do udziału we wszystkich formach jego działalności, ma prawo do korzystania z
pomocy szkoleniowej i naukowej.

§ 22
Członek honorowy obowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał
władz Stowarzyszenia.
§ 23
Wszyscy członkowie Stowarzyszenia i jego władze pełnią swoje funkcje honorowo.
§ 24
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
o dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań
odnośnie Stowarzyszenia,
o śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka
wspierającego,
o pozbawienie członkostwa przez Walne Zebranie Członków ze względu na
rażące naruszenie postanowień Statutu.
2. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Rzecznika Praw
Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia podjętej w
tym przedmiocie uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio
zasady określone w ust. 2 ze wskazaniem powodu odmowy.
Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 25
Władze Stowarzyszenia tworzą:
• Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
• Zarząd,
• Komisja Rewizyjna
• Rzecznik Praw Członków,
§ 26
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie
zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi.
§ 27
Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia w drodze tajnego głosowania. Członkowie Zarządu mogą zostać
odwołani przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
§ 28
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz w
roku jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o

jego terminie, miejscu i planowanym porządku obrad, co najmniej na jeden
miesiąc przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności, co najmniej 50% plus jeden członków uprawnionych do głosowania
w pierwszym terminie, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
3. W przypadku ustąpienia członków Władz w okresie trwania kadencji władzom
przysługuje prawo kooptacji nowych członków.
4. Ilość członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej drugiej liczby
członków z wyboru.
§ 29
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
• uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
• ustalenie ogólnych kierunków działań Stowarzyszenia,
• podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu
finansowego Stowarzyszenia,
• podejmowanie uchwał we wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach
nieuregulowanych statutem,
• powoływanie i odwoływanie członków Władz Stowarzyszenia,
• rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał
Zarządu,
• rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
Zarządowi po upływie kadencji,
• powoływanie i odwoływanie komisji potrzebnych do realizacji konkretnych
celów statutowych,
• rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 30
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
o z własnej inicjatywy,
o na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków
Stowarzyszenia,
o na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane
w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami,
dla których zostało zwołane.
§ 31
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków
Stowarzyszenia nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych przed
planowanym terminem Zebrania.
§ 32
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów przy obecności – w pierwszym terminie – co najmniej 50% plus jeden
wszystkich członków Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na
liczbę obecnych, chyba że inne szczególne postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 33
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się obowiązkowo przynajmniej
raz w roku, w terminie do końca lutego danego roku .
§ 34
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd skład się z:
o Prezesa,
o Wiceprezesa,
o Skarbnika,
o Sekretarza.
3. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
§ 35
Do zakresu działania Zarządu należy:
• reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
• kierowanie Stowarzyszeniem i składanie sprawozdań ze swojej działalności,
• ustalenia struktury organizacyjnej organów wykonawczych,
• zarządzanie działalnością finansową Stowarzyszenia
• organizacja Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków
Stowarzyszenia,
• posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Sekretarza raz na kwartał.
§ 36
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej
połowy składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos
Prezesa.
§ 37
1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności całego składu Komisji, tj. trzech osób.
4. Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej wybierany jest na zebraniu założycielskim.
5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani
prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia.
7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 38
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
• przeprowadzenie
przynajmniej
raz
w
roku
kontroli
Stowarzyszenia,
• przedstawienie Zarządowi zaleceń po przeprowadzeniu kontroli,
• stawianie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

działalności

§ 39
Rzecznik Praw Członków jest jednoosobową instancją odwoławczą powołaną w celu
zabezpieczenia praw wszystkich członków Stowarzyszenia. Wybierany jest na okres
pięciu lat przez Zarząd i Komisję Rewizyjną na wspólnym posiedzeniu, z listy
członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
§ 40
Rzecznik Praw Członków może zostać odwołany jedynie na Nadzwyczajnym
Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przy obecności co najmniej trzech
piątych członków zwyczajnych, większością głosów,( tj. 50% obecnych plus 1)
§ 41
Rzecznik Praw Członków ma obowiązek przedstawić na rocznym Walnym Zebraniu
Członków sprawozdanie ze swojej działalności przy zastrzeżeniu, że nie podlega ono
ocenie.
Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§ 42
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
o darowizn,
o dotacji,
o środków z funduszy publicznych,
o spadków,
o zapisów krajowych i zagranicznych
o świadczeń od osób fizycznych i prawnych,
o imprez kulturalno-oświatowych w tym zabaw i loterii organizowanych
zgodnie obowiązującymi przepisami,
o środków ze zbiórek publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
o odsetek od lokat ze środków finansowych zgromadzonych w bankach,
o dochodów z własnej działalności gospodarczej w całości przeznaczanej
na
realizację celów statutowych,
o składek członkowskich
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
3. Decyzję w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
§ 43
Zabrania się:
1. Udzielania
pożyczek
lub
zabezpieczania
zobowiązań
majątkiem
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub
pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim 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 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 Stowarzyszenia 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 organizacji,
4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub
pracownicy oraz ich osób bliskich.
§ 38
Do składania oświadczeń woli upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu występujący
łącznie. Reprezentują oni Stowarzyszenie na zewnątrz, w rozmowach z władzami,
organami nadzorującymi, przy podpisywaniu wszelkich dokumentów kontraktowych
notarialnych, sądowych i innych z wyłączeniem dokumentów dotyczących
zobowiązań finansowych.
§ 39
Do zaciągania zobowiązań finansowych takich jak: poręczenia majątkowe, kredyty,
weksle upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu występujący łącznie przy czym
jednym z nich musi być aktualnie wybrany Prezes.
§ 40
1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia Członków podjętej większością trzech piątych ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków
określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. Zgromadzenie powołuje likwidatorów zwykłą większością głosów. Majątek
pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przeznacza się na cele, którym
Stowarzyszenie służyło
4. Uchwały dotyczące likwidacji podejmuje przed rozwiązaniem Walne Zebranie
Członków.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 41
Ewentualne powstanie terenowych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia może
nastąpić jedynie po uprzedniej zmianie Statutu Stowarzyszenia i zapisaniu w nim
zasad ich tworzenia.

