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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego 

w Chełmie, zwane dalej Hospicjum, zrzesza ludzi dobrej woli, pragnących nieść 

pomoc ludziom  znajdującym się w terminalnej fazie choroby – głównie 

nowotworowej i chorym przewlekłe ,oraz ich rodzinom. 

 

 

§ 2 
Hospicjum jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 

 

§ 3 

Hospicjum działa na podstawie przepisów o stowarzyszeniach oraz na podstawie 

ustawy z dnia 24.04.2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234  poz. 1536 ze zm). 

 

§ 4 
Terenem działania Hospicjum jest miasto Chełm, a w szczególnych przypadkach, 

opieką mogą zostać objęci chorzy i ich rodziny spoza miasta Chełm, o ile nie będzie 

to kolidowało z zobowiązaniami Hospicjum. Siedzibą Hospicjum jest miasto Chełm. 

 

§ 5 
Hospicjum ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. Nazwa Hospicjum, podana w §1 statutu jest prawnie 

zastrzeżona i podlega ochronie. 

 

§ 6 

Hospicjum może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim 

samym lub podobnym profilu działania. 

 

§ 7 

Hospicjum opiera swoją działalność na społecznej aktywności swoich członków, 

lekarzy i pielęgniarek, chorych i ich rodzin oraz wolontariuszy-ludzi dobrej woli.  

Do prowadzenia swoich spraw Hospicjum może zatrudniać pracowników.  

Zarząd może podjąć decyzję o podpisaniu umowy o pracę lub umowy 

cywilnoprawnej również z członkami stowarzyszenia. W sprawach  

o zatrudnienie  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  kodeksu  pracy. Osobom, 

wchodzącym w skład poszczególnych organów stowarzyszenia oraz członkom 

przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków poniesionych  

w związku z wykonywaniem zadań statutowych. 
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Rozdział 2 
 

 

 

CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI 

 

§ 8 

 

Celem Hospicjum jest: 

 

1) ochrona i promocja zdrowia, w szczególności: 

a) otoczenie wszelką możliwą opieką domową chorych, znajdujących się w 

terminalnej fazie choroby nowotworowej i chorych przewlekle,– oraz ich 

rodzin, 

b) pomoc rodzinie w okresie choroby oraz żałoby, 

c) działania wspierające osób po przebytej chorobie nowotworowej, 

d) powstanie Hospicjum stacjonarnego. 

 

2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 

 

3) działalność charytatywna 

 

4) działalność na rzecz  integracji oraz rozwijania  kontaktów i współpracy 

międzynarodowej, 

 

5) prowadzenie działalności informacyjno- szkoleniowej, 

 

6) realizowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych. 

 

 

 

§ 9 

 

I. Hospicjum realizuje swoje cele poprzez: 

 

1)organizowanie zespołów opieki hospicyjnej oraz powoływanie w miarę 

potrzeb i możliwości komórek organizacyjnych Hospicjum, 

 

2)organizowanie i promowanie wolontariatu, 

 

3) upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie i przewlekle 

chorymi,     

4)współpracę ze służbą zdrowia w zakresie opieki oraz leczenia terminalnie i 

przewlekle chorych, 

5)stałe kontakty z Kościołem Rzymskokatolickim oraz współpracę  z innymi 
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Kościołami i Związkami Wyznaniowymi w celu zapewnienia posługi w ramach 

działalności charytatywno- opiekuńczej, 

6)pogłębianie życia duchowego członków Hospicjum, świadczenie wzajemnej   

   pomocy, szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości, 

7) jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej 

opieki  i pomocy, 

8)współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym czy  

zbliżonym profilu działania,   

9)organizowanie imprez , wycieczek i pielgrzymek oraz innych działań  

integracyjnych.  

10)pozyskiwanie  środków finansowych potrzebnych do realizacji celów 

Hospicjum z różnych źródeł w formie darowizn, dotacji, subwencji, zbiórek 

publicznych,  projektów, a także z międzynarodowych  organizacji, w 

szczególności z Funduszy i Programów Unijnych, z przeznaczeniem  na 

działalność hospicyjną, 

11)prowadzenie wypożyczalni sprzętu  medycznego, 

12)prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, z przeznaczeniem uzyskanego dochodu na realizację celów  

statutowych, bez   możliwości podziału dochodu pomiędzy  członków  

Hospicjum. 

 

II. Przy realizacji celów, w zakresie swojej  działalności, Hospicjum 

współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej, środkami 

masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych Ustawą z 

dnia 24. 04. 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 

2010r. Nr 234  poz. 1536 ze zm.) 

 

 

 

Rozdział 3 
 

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki 

 

§ 10 
Członkowie Hospicjum dzielą się na: 

1) zwyczajnych, 

2) wspierających, 

3) honorowych. 

§ 11 

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:…. 

3)realizowanie na co dzień zadań  i upowszechnianie idei opieki nad 

terminalnie i przewlekle chorymi, 
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§ 12 

Członek zwyczajny ma prawo: 

1) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z czynnym i biernym 

prawem wyborczym, 

2) brać udział w pracach Hospicjum, używać jego odznak, 

3) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Hospicjum oraz wypowiadać się 

w tym przedmiocie, gdy inicjatywa pochodzi od innych, 

4) omawiać i oceniać na zebraniach działalność Hospicjum i jego władz, 

5) do ochrony i pomocy prawnej w zakresie realizacji celów statutowych 

Hospicjum. 

 

 

§ 13 
Do obowiązków członka zwyczajnego należy: 

 

3)realizowanie na co dzień i upowszechnianie idei opieki nad  terminalnie i 

przewlekle chorymi, regularne opłacanie składek członkowskich 

 

 

§ 14 
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która           

zadeklaruje na rzecz Hospicjum pomoc finansową, materialną lub fachową. 

2. Członkiem wspierającym staje się osoba fizyczna lub prawna na podstawie 

uchwały zarządu po uprzednim złożeniu pisemnej deklaracji. 

 

§ 15 

Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Hospicjum za 

pośrednictwem swojego prawnego przedstawiciela. 

 

§ 16 

1. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, 

może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach 

Hospicjum, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny. 

 

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych 

świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Hospicjum. 

3.  Członek wspierający w każdym roku kalendarzowym do 31 stycznia danego 

roku ma obowiązek złożyć oświadczenie Zarządowi Hospicjum o formie 

    i zakresie wspierania działalności Hospicjum na dany rok. 

 

 

 

§ 17 

Członkami honorowymi Hospicjum mogą być osoby fizyczne, którym taką 

godność nadano uchwałą Walnego Zebrania Członków – na wniosek Zarządu. 
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§ 18 

Godność członka honorowego może być nadana osobom szczególnie 

zasłużonym w realizacji założeń statutowych. 

 

§ 19 

1.Członkowie honorowi mają uprawnienia członków zwyczajnych, za 

wyjątkiem prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w statutowych 

władzach Hospicjum z głosem doradczym. 

 

 

§ 20 

Członkostwo wygasa wskutek: 

1. śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej, 

2. wykluczenia członka na skutek uchwały Zarządu, w związku z rażącym 

naruszeniem postanowień statutu, 

3. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi- na piśmie, po uprzednim 

uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Hospicjum i podjęciu stosownej 

uchwały przez Zarząd, 

4. skreślenie z listy członków wobec nieusprawiedliwionego zaprzestania 

opłacania składek członkowskich powyżej jednego roku. 

 

 

§ 21 

Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich, dotyczących statusu członka, 

zainteresowanym przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania 

Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały wraz  

z uzasadnieniem. 

 

 

Rozdział 4 

 

WŁADZE HOSPICJUM 

 

 

§ 22 

Władzami Hospicjum są: 

1) Walne Zebranie Członków 

2) Zarząd, 

3) Komisja Rewizyjna. 

 

4.1. Walne Zebranie Członków 
 

§ 23 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Hospicjum. 
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§ 24 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

1) uchwalanie statutu Hospicjum i dokonywanie w nim zmian, 

2) określanie kierunków działań Hospicjum, 

3) określanie składu i wybór władz Hospicjum – 3 do 7 osobowy Zarząd i                 

3-osobowa Komisja Rewizyjna  

4) przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie 

im absolutorium, 

5) rozpatrywanie odwołań od Uchwał Zarządu, 

6) rozpatrywanie wniosków składanych przez członków i władze Hospicjum, 

 

 

 

 

§ 25 
1) Walne Zebranie Członków zwoływane jest jako Zwyczajne lub 

Nadzwyczajne i może być wyznaczone z jednym terminem rozpoczęcia lub  

z dwoma- pierwszym i drugim. Drugi termin wyznaczony jest na wypadek, 

gdyby zebrania nie można było rozpocząć w pierwszym terminie - ze 

względu na brak quorum. Drugi termin może być ustalony na ten sam dzień. 

 

 

2) Wybory i uchwały podejmowane przez Walne Zebranie zwoływane  

w pierwszym terminie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

3) Wybory i uchwały podejmowane przez Walne Zebranie zwoływane  

w drugim terminie, mają moc obowiązującą bez względu na liczbę 

zgromadzonych członków. 

 

§ 26 

1)Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje się  co  najmniej raz w roku - w terminie 

ustalonym przez Zarząd. 

§ 27 
1) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z ważnych powodów - 

z inicjatywy własnej lub na wniosek. 

2) Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na 

pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 członków 

Hospicjum- w terminie jednego miesiąca od daty wpłynięcia wniosku. 

3) Porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ustala Zarząd, zaś 

obradami mogą być objęte wyłącznie sprawy, dla których Zebranie zostało 

zwołane. 

4) O terminie i przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania 

Członków należy powiadomić co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą 

Nadzwyczajnego Zebrania. 
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§ 28 

1) Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym (chyba, że postanowi 

inaczej) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną. 

2) Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

3) Poszczególni  Członkowie  Zarządu  nie  są ograniczeni  w  ilości kadencji. 

 

4.2. Zarząd Hospicjum 
 

§ 29 

1) Zarząd kieruje działalnością Hospicjum i reprezentuje je na zewnątrz. 

2) Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa i od 1 do 5 Członków. Prezes 

kieruje pracami Zarządu i dokonuje podziału obowiązków pomiędzy 

członków Zarządu. 

3) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz na 

kwartał i zwołuje je Prezes lub zastępujący Wiceprezes. 

4) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy składu. Przy równej liczbie głosów decyduje głos 

Prezesa. 

5) Posiedzenia Zarządu są protokołowane, zaś protokół podpisują obecni 

na posiedzeniu członkowie Zarządu i protokolant. 

 

§ 30 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

 

1)koordynowanie bieżącej działalności Hospicjum, 

 

2)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, określanie potrzeb 

finansowych ( w tym ustalanie budżetu ) oraz kierowanie działalnością 

majątkową i gospodarczą Hospicjum, 

 

3)ustalanie wysokości składek członkowskich, 

 

4)uzupełnianie składu Zarządu, stosownie do potrzeb, spośród kandydatów z 

największą liczbą głosów uzyskanych na Walnym Zebraniu, 

 

5)składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków, 

 

6)wykonywanie innych zadań statutowych 

 

 

 

§ 31 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Hospicjum upoważnieni są dwaj 

członkowie Zarządu, działający łącznie ( musi wśród nich być oświadczenie 
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Prezesa lub zastępującego go członka Zarządu). 

 

§ 32 
Do składania oświadczeń woli w poszczególnych sprawach, dotyczących 

działalności Hospicjum, w tym prowadzenia spraw przed sądami i innymi 

organami, Zarząd może ustanowić pełnomocnika lub pełnomocników. 

 

§ 33 
Zobowiązania Hospicjum przekraczające kwotę 10.000,- zł wymagają 

wcześniejszej uchwały Zarządu. 

 

4.3. Komisja Rewizyjna 

 

§ 34 

1) Komisja Rewizyjna  jest   wewnętrznym  organem  kontroli  statutowej 

działalności Hospicjum. 

2) W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi Przewodniczący Komisji  

    i 2  Członków. 

3) Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego 

grona Przewodniczącego, a w miarę potrzeby sekretarza Komisji. 

4) Szczegółowy zakres i tryb działania określa Regulamin Komisji Rewizyjnej, 

uchwalony przez Komisję, a zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków 

5) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym 

wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. Z chwilą uprawomocnienia się 

takiego wyroku, członkowstwo w Komisji wygasa.  

 

 

 

 

 

§35 

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu 

Hospicjum, z głosem doradczym. 

 

§ 36 

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1. kontrolowanie całokształtu działalności Hospicjum co najmniej raz  

w roku, 

2.występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej 

kontroli, 

3.przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu 

Członków, 

4.składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków w sprawie udzielania 

absolutorium członkom Zarządu. 
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§ 37 

 

1. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli 

wewnętrznej lub nadzoru. 

2.Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. Dla 

ważności uchwał Komisji niezbędna jest obecność wszystkich jej członków. 

 

§ 38 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani 

pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa 

lub podległości, a w szczególności z tytułu zatrudnienia. 

 

§ 39 

 

1.  Poszczególni członkowie Komisji mają prawo do pełnej kontroli 

dokumentów Stowarzyszenia i prowadzonych przez nie działań. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje społecznie,  

a ewentualne wydatki poniesione w związku z załatwianiem spraw 

Stowarzyszenia są zwracane według przedłożonych rachunków. 

3. W przypadku, gdy w trakcie kadencji skład Komisji ulegnie zmniejszeniu, 

bez względu na przyczynę tego zmniejszenia, Zarząd w terminie trzech 

miesięcy ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Zebrania członków 

celem wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej. 

4. Kadencja nowo wybranego członka kończy się w tym samym czasie, co 

kadencja wcześniej wybranych członków. 
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Rozdział 5  
 

 

 

Rozdział 5  
 

 

MAJĄTEK HOSPICJUM 

 

§ 40 

Do realizacji swoich celów statutowych, określonych w § 8, Hospicjum może 

posiadać majątek, składający się z nieruchomości, ruchomości i funduszy. 

Stowarzyszenie Hospicjum prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych 

w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

 

§ 41 

Źródłami majątku Hospicjum są: 

1)składki członkowskie, 

2)darowizny, zapisy i spadki 

3)dotacje, subwencje, a w szczególności środki pozyskiwane od instytucji 

państwowych i samorządowych, 

4)środki finansowe pozyskiwane z różnych organizacji międzynarodowych  

a w szczególności z Funduszy i Programów Unijnych, 

5)zbiórki publiczne, 

6) dochody z  własnej działalności gospodarczej, podjętej w wyniku uchwały 

Zarządu Hospicjum. 

 

 

 

 

§ 42 
Statutowa działalność Hospicjum, w części obejmującej działalność pożytku 

publicznego, nie jest, z zastrzeżeniem §9 pkt. 14 Statutu, działalnością 

gospodarczą, w rozumieniu przepisów prawa o działalności gospodarczej i 

może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność 

odpłatna. 

Hospicjum prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących 

realizacji celów statutowych; cały dochód przeznacza na działalność, o której 

mowa w § 8 Statutu. 

 

§ 43 

1.Hospicjum nie może udzielać pożyczek, zabezpieczać zobowiązań majątkiem 

Stowarzyszenia, albo przekazywać bezpłatnie lub na preferencyjnych 
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warunkach swojego majątku.  

2.Hospicjum nie może wykorzystywać swojego 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 jego statutowego celu.  

3.Ograniczenia zawarte w pkt.1 i pkt.2 nie dotyczą działalności statutowej.  

 

 

§ 44 
Hospicjum nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów 

lub usług od podmiotów wymienionych w § 43 pkt.2  

 

 

Rozdział 6 
 

 

Zmiana statutu i rozwiązanie Hospicjum 

 

 

§ 45 
Zmiana Statutu Hospicjum wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, 

powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków uprawnionych do głosowania. 

 

§ 46 

Uchwała w sprawie rozwiązania Hospicjum może być podjęta przez Walne 

Zebranie Członków większością 3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 

członków uprawnionych do głosowania. 

 

 

 

§ 47 
Uchwalając rozwiązanie Hospicjum, Walne Zebranie Członków powołuje 

Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Hospicjum. Uchwała 

rozwiązująca Hospicjum zawiera wskazane przez Walne Zebranie fundacje  

i stowarzyszenia, o celach najbliższych Hospicjum, na rzecz których zostanie 

przekazany majątek likwidowanego Hospicjum, pozostały po zaspokojeniu 

roszczeń wierzycieli. 

 

§ 48 

 

Niniejszy Statut został zatwierdzony na Założycielskim Walnym Zebraniu 

Członków w dniu 24 marca 2009 r. 
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Komitet Założycielski Stowarzyszenia Hospicjum Domowe im. ks. kan. 

Kazimierza Malinowskiego w Chełmie  

 

 

 ks. inf. Kazimierz Bownik ………………………………… 

 Tadeusz Boniecki …………………………………………. 

 Zenon Chudak …………………………………………….. 

 Krystyna Szpak- Lipińska………………………………… 

 

 

 

Zmiany Statutu  uchwalone przez Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia Hospicjum Domowego im. ks. kan. Kazimierza 

Malinowskiego w Chełmie dnia 10.04.2014r.  Zmiana treści § 1, 3, 4, 8, 

9, 11, 13, 16, 19, 24,26, 30 41, 42 . Zmiana rozdziału nr 5 . 

 

 

W imieniu Zarządu :  

1. Tadeusz Boniecki …………………………………………….. 

2. Jerzy Masłowski ……………………………………………..... 
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