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sTATUT
STOWARZYSZEI\IA HO SPICJUM KROLOWEJ APOSTOłÓW
Uchwała Walne go Zębr ania
z dnia 08 czerwca 2015 r.

Tekst jednolity
przyjęty uchwałą Walnego Zebrania
w dniu 9 listopada}Dl9 r.

R]OZDZIAŁI
PRZEPISY OGÓLNE
§1

1.

ż,

Ą

_).

4.

Nazwa, osobowość prawna, siedziba
Stowarzyszenie nosi nazwę; Hospicjum Królowej Apostołów, dalej zwanę
,,Hospicjum".

Hospicjum działa na podstawie ustawy

z

Prawo o
dnia 7 kwietnia 1989 r.
uchwał władz Hospicjum, jak i innYch

stowarzyszeniach, oraz niniejszego statutu i
obowiązujących powszechnie aktów prawnych.

Hospicjum jest osobą prawną, prowadzącą działalnośćpoĄ,tku publicznego na
zasidach określonychustawą z dnia 24 kwietnia ż0I3 r. o dziŃalności pozytku
publicznego i wolontariacie.
Siedzibą Hospicjum i jego władzjest Tanowo.

§2
Teren działania
Terenęm działania Ho spicj um

je

st obszar Rzeczyp

o

spolitej

Po

1

skiej

.

§3
Możliwośćzrzeszenia się
Hospicjum moze być członkiem oryanizacji międzynarodowych i krajowych o podobnym
zakresie i charaktęrzę działania. zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§4
Hospicjum
Królowa Apostołów jest patronką Hospicjum.
2. Hospicjum swoją duchowośćczerpie zEwangelll oTaz z życia, działalnościi myśliśw.
Wincente go P al lottie go. Ekumenia stanowi zasadniczy el ement duchowo ści.
1,

i

osieroconych jest wartościąnajwyższą. MiłoŚĆ i
miłosierdzie j est priorytetem słuzby Hospicjum.
4. Hospicjum jest wspólnotą dobrowolną i niepolityczną, otwartą na osoby o innej
ducńowo ścii światopoglądzie lecz pr agnących wspólnie nie śĆpo sługę potrzebuj ącYm.
prowadzenia
5" Hospicjum opiera dŻiałalnoSe na pracy społecznej swoich członków. Do
,*y.rr"spraw Hospicjum możę zatrudniaó pracowników, w tym swoich członków.
Hospicjum może korzystaó w swojej dziŃalności ze świadczeń wolontariuszY.
człÓŃowie Hospicjum mogą równiez wykonywać świadczęnia, jako wolontariusze)I:la
rzecz Hospicjum.
6. Ho spicj um prowadzi nieo dpłatną dzińalnośc poĄrtku publiczne go.
7. Zakies prowadzonej nieodpłatnie działalnościpozytku publicznego obejmuje ochronę i
promocję zdrowia.
pożytku
8. Hospicjrrm może prowadzić działalnoścgospodarczą obok działalnoŚci
pubiicŻnego. Dochód z dzińalności gospodarczej przęznacza się na dzińalnoŚc
3.

Dobro chorego, jego rodziny

statutową.

9. Cały dochód uzyskany przęz Hospicjum
statutowych Hospicj um.

przeznaczarly jest

na realizację celów

o

charakterze pożytku publicznego nie możę bYĆ
stowarzyszenia.
członków
prowadzon a vłyłącznie na Tzęaz
jeżeli
zostanąpodjęte w jawnych głosowaniach,
11. Uchwały władz Hospicjum sąwńne,
odpowiódnią dla danej uchwały większościągłosów przewidzianej w statucię
Hospicjum i przy odpowiedniej, przewidziarcj ptzez statut Hospicjum obecnoŚci
uprawnionych do głosowania członków Hospicjum.

10.

Działalnośćstowarzyszenia

§5
Emblemat Hospicjum

Hospicjum posługuje się emblematem wyrózniającym

je

wśród innych organizacji.

Wzór emblematu określauchwała Walnego Zębtania.

ROZDZAŁII
Cele Hospicjum i sposoby ich realizacji

§6

Cele Hospicjum

wyłącznym celem prowadzon ej działa\nościstatutowej Ho spicj um j est
1. Niesienie osobom chorym, będącym w termina\nej fazie choroby nowotworowej,
pomocy medycznej , szczegóInie w zakresie opieki paliatywnej, opieki duchowej,
psychologi cznej, socj alnej i wszelkiej innej,
2 " Wspieranie rodzin osób chory ch oraz osób osieroconych.
3. Świadczenie opieki długoterminowej - pomocy medycznej, pielęgnacyjnej oraz
wspieranie osób przewlekle chorych.
4. Integrowanie ludzi gotowych nieśćpomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym.
5, Głoszenie i promowanie idei hospicjum.
6. Podnoszenie kwalifikacji osób współpracujących z hospicjum.
:

§7

Metody działania Hospicjum

Hospicjum swoje cele rcalizlĄe w drodzę wykonywania dzińalnoŚci leczniczej, W
.r"".gókości uózielania świadcŻeńzdrowotnych o hospicyjnym charakteTzę na zasadach
ustarfr z dnia 15 kwietnia 2OI1 r. o działalności\ęczniczejpoprzez prowadzenie zakładów
Ieczniczych w postaci:
1. Hospicjum stacjonarnego w Tanowie.
2. Hospicjum domowego w Tanowie.
3. Poradni medycyny paliatywnej w Tanowie.
Hospicjum może rea|tzować swoje cęIę takżę poprzęz:
1. Prowadzenie domów opieki społecznej.
2, Udzielanie świadczeń opieki długoterminowej.

3. prowadzenie posługi medycznej, duchowej, psychologicznej, socjalnej w

4,
5.

6.

7,
8.

9.
10.
11.

domu

chorego.

prowadzenie posługi duchowej, psychologicznej, socjalnej i medycznej rodzinom osób
chorych.
pozyskiwanie i gromadzenie środków potrzebnych do realtzacji celÓw HosPicjum.
wspołprac ę zwladzarrti państwowymi i samorządowymi, placówkami sfużbY zdrowia,
osródt<ami naukowymi i edukacyjnymi, Kościołamii związkami religijnymi,
insty.tucj am i pr ow adzącymi identy czną lub podobną działalno śćor az Z innYmi o sobami
prawnymi ifizycznymi, którym idea hospicjum jest bliska.
Prowadzęnie działalno ścinaukowej, edukacyj nej i informacyj nej,
Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń.
orlanizowanie kolonii, obozów, zimowisk i innych imprez turystyczno-rekreacYjno
kulturalnych dla dzieci osób chorych i osieroconych.
Prowadzenie działalnościwydawniczej.
lJdział pracowników, wolontariuszy, osób współpracujących \N konferencjach,
seminariach, szkoleniach w zakresie działalnościhospicyjnej.

ROZDZIAŁIII

Członkowie Hospicjum

§8
Członkowie Hospicjum
Członkami Hospicjum są:

1. CzłoŃowie
2. CzłoŃowie

zv,ryczajnl,.

honorowi

§9

Członkowie zwyczajni
Hospicjum mogą być osoby ftzyczne posiadające pełną
zdolnośćdo czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych,które złożą
deklarację człoŃowską.
CzłoŃiem zvłyczajnym Hospicjum może być także cudzoziemiec nie mającY
mi ej s ca zamie szkania na teryto rium Rzeczyp o sp o itej P o l ski ej .

1. CzłoŃami zvlyczajnymi

2.

1

§10
Nabycie czło nkostw a zvly czajnego

1. o

2,

przyjęciu danej osoby w poczet człoŃów zvryczajnych Hospicjum decYduje
Zarząd-Hospicjum w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji kandYdata.
W iazię odmowy przyjęcia w poczet członków zvryczajnych Hospicjum
kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządls do Walnego
Zębrania w tórminie 2 tygodni od doręczenia mu uchwały. Uchwała Walnego
Zebr ania j est o stateczna.

§ 11
Prawa i obowiązki członków zwyczajnych

1.
2.
3,
4.

Prawa CńoŃa zwy czajnego to :
1. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Hospicjum.
ż. prawo uczestniczęnia we wszystkich pracach i przedsięwzięciach Hospicjum
zgodnie z obowtązljącymi zasadami.
3 , prawo zgłaszaniawniosków i zapy,tan do władzHospicjum we wszystkich sprawach
dotyczących Hospicjum.
4. Moznośćuzlłvania emblematu Hospicjum
Obowiązki członka zwyczajnego to:
Ptzestrzegać postanowień Statutu i innych uchwał władz Hospicjum.
Dbaó o dobre imię Hospi cjum oraz popularyzować jego ideę.
Samokształcenie i rozwój duchowości zgodnie z własnym światopoglądem.
Regularnie płacić składki człoŃowskie.

§12

lJ tr ata czło n ko stw a zwy

czajnego

1.Utrata czionkostw a zwyczajnego następuje w przypadku:

1.

ZłożęniaZarządowi Hospicjum pisemnego oświadczeniao rezygnacji z człottkostwa.
2^ Śmierci człoŃa,
3. Utraty zdolności do czynnościprawnych lub praw publicznych.
4. Wykluczenia z Hospicjum - w drodze uchwały Walnego Zębraniapodjętej na wniosek
Zarządu z powodu prowadzenia działalnościsprzecznej ze Statutem i innlmi
uchwałami władz Hospicjum,narńania dobrego imienia Hospicjum lub nie opłacania
składki członkowskiej dłużejniz rok. Uchwała o wykluczeniu członka z Hospicjum
podjęta byó musi bezwzględną większością głosów w obecnościco najmniej połowY
członków Walne go Zebr anta.

2, przędpodjęciem uchwały o wykluczeniu z Hospicjum Walne Zębranię moze wysłuchaĆ
człoŃa, którego uchwała ma dotyczyć.

§ 13

członkowie honorowi

1.

Członkiem honorowym możebyć osoba ftzycznaszczególnie zasłużonadla Hospicjum,

walne zębranie człoŃów.
do ńadz
Członek honorowy nie" ma biernego i czynnego prawa wyborczego
pracach i
Hospicjum. członók honorowy ma prawo wzestnic.zęnia we wszystkich
człoŃów
przedsięwzięciach Hospicjum-zgodnie z obowiązującymi zasadarri dla

ż. Tytuł człoŃa honorowego
3.

nadaje i odbięra

zv,,ryczajnych,

R:0ZDZI.AŁlY

Organy Hospicjum
§14
Walne ZebranieHospicjum i jego kompetencje

. Walne Zebr aniej est naj wyz szą władzą Ho spicj um,
ż. Do kompetencji Walnego Zebranianależy:
. Określanie kierunków działania Hospicjum,
2. Rozpatrywanie i zatńerdzanie spiawozdai z
1

1

działalnościzarządu

i

komisji

Rewizyjnej,
Podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dlaZarządu.
Wybieranie i odwoływanie prezesa i pozostałych członków Zarządu.
Wybór człoŃów Komisji Rewizyjnej,
Uchwalanie Statutu izmian Statutu.
7, Uchwalanie budzetu Hospicjum.
8. Nadawanię tytułu człoŃahonorowego,
g. Rozpoznawanie wniosków zarząduw sprawach człoŃowskich.
człoŃÓw
10. Rozpoznawanie innych wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub

3,
4,
5.
6.

Hospicjum.

1

1. Określanie wysokości składki człoŃowskiej,

2. Uchwalenie regulaminów wewn ętrznych,
13, Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
1

14" podejmowanie uchwał w sprawie nabywania,

zbywaniai obciązenia nieruchomoŚci,

15'PodjęcieuchwaływprzedmiocierozwiązaniaHospicjum.
§15
Skład Walnego Zebrania Hospicjum
W alne Zębr anię tw or zą

c

złoŃowi e

zv,ry

czajni Ho

sp i cj

um,

§16

Zasady działania Walnego Zebrania Hospicjum
1.

2.

walnę zębtanlepodejmuje decyzjena posiedzeniach plenamych w formie uchwał.
prawo inicjowŃa.r.t *uł Walnego Zebraniamają człoŃowie Walnego Zebrania,
Zarząd i komisja Rewizyjna. o ilę Statut nie stanowi inaczej dla ważnego
p.".głoro*ania podejmowanych uchwał wymagana jest zwykła większośćgłosów
w ob-ecnosci co najmniej połowy wszystkich człoŃów zwyczĄnych.
w posiedzeniach pterra*}ct uczestniczą: członkowie,zatząd,komisja Rewizyjna,
a także zapr o szeni

go

ście.

a

J.

4.
5.

przed jego
Walne Zebranię zwołuje Prezes Zarządu, co najmniej na dwa tygodnie
szczególnych
terminem, zinicjatywrywłasnej, jednaknie rzadziejntżrazwroku, W
najmniej 1l4
co
wypadkach preźes zńządu ,iółu1" Walne Zebranię na wniosek
ojon.; Iiczby człoŃów ^ury"riiny"h lub na wniosek Komisji Rewizyjne w
te]rminie nie dfuzszym niz jeden tydzieńod chwili zŁożeńawniosku,
W przypadku nie' zwołania Walnego Zębrania przęz Prezesa Zarządu, Walne
Zębt aruę zwo łuj e nięzwłoczni e Ko m i sj a Rewizyj na,
Inicj atywa uchwało daw cza przy słlguje :

1.

Zarządowi,
Komisji Rewizyjnej,

2,
3. Członkomwliczbie

5.

§17
Prawo głosu na Walnym Zebraniu
1.

2,

prawo głosu stanowczego na walnym zębrantu przysługuje tylko członkom
zwyczajnym.
Kużdy członek zv,,ryczajny posiada jeden głos,
człoŃom
Prawó głosu doradczegi prrysł,rgu;e Honorowemu Prezesowi Hospicjum,
honorow},rn or az zapr o szonym go ściom,

§18
Zarząd Hospicjum i jego kompetencje
osoby
zatządjest władzą wykonawczą Hospicjum. człoŃami zarządl nie mogą być
z oskatżenia
skazane pru*or.ro.rr}m wyrokie^ Żu przestępstwo umyślne ścigane
publicznego lub przestępstwo skarbowę.
2. b o kompet encji zar ządu należy w szcze gólno ści:
i koordynowanie piu.y Hospicjum i współpracy z innymi
1.

1. Kieiowanie

organizacjami.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebtania,
3. Prówadzenie gospodarki finansowej Hospicjum oraz prowadzonych w Tanowie
stacjonamógo, hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej.
hospicjum
Hoipicjum oraz prowadzonych w Tanowie hospicjum
4. Zirządruni"
^uląikiem
stacjonarnego, hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej
5. Prowadzenie listy członków zwyczajnych Hospicjum,
6. zawtęranteumów o pracę i umów cywilnoprawnychzwiązanych z prowadzenięm
spraw Hospicjum oraz-z funkcjonowaniem w Tanowie hospicjum stacjonarnego,
hospicjum do*o*ego i poradni medycyny paliatywnej_
7. KÓntro1a i nadŹór nad funkcjonowaniem prowadzonych w Tanowie hospicjum
stacjonarnego, hospicjum domowego i poradni medycyny paliatywnej.
8. Sporząózęntęinfórmacji i sprŃozdńzdziaŁalności Hospicjum i prowadzonYch w
Tanowie irospicjum stacjonarnego, hospicjum domowego i poradni medycyny
paliatywnej.
co najmniej 3
3. Zarząd poóejmuje uchwały zvvy|dą większościągłosów w obecności
członków Zarządu.

4.

Do reprezentacji Hospicjum upoważnieni są Prezes lub dwóch człoŃów Zarządu,
pracodawcy w
Prezes Zarządi lub dwóch ."łonkó* Zarządu wykonuje obowiązki

rozumieniu Kodeksu pracy.
prawa, statutu Hospicjum i
5, Zaruąd działana podstawie powszechnie obowiązującego
innych uchwał Wilnego Zebr ańa lub uchwał Zarządu Hospicjum
wykonywane w
6. CzioŃowi e zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za czyl7lości
zw iązku z p eŁnioną fu nkcj ą.
w sporach z nlm Hospicjum
7. W umowaóh między Ho spicjum a człoŃami zarządu oraz
Rewizyjnej lub
reprezentuje członet Komisji Rewizyjnej wskazany wuchwale Komisji
pełnomocnik Walnego Zębrania Hospicjum.

§19
skład i powoływaniezarządu, zawieszenie członka zarządu
1.

2.

a

4.
5.

W skład Zarządvwchodzą Prezes oraztrzech członków,
głosów
Prezes Zaruąiuwybieran} jest na S_letnią kadencję bezwzg!ędną większością
w głosowaniu tajnym na Walnym Zebraniu. Jeżę|i żadęn z kandydatów na Prezesa
Za|ządunie otrzyma wymaganógo Statutem poparcia, wyboru dokonuje się spośród
dwó ct kandy d ato w, ktot zy otr zy mali naj wi ększą licń ę gł o s ów.
prezes zarządl przedstawia W-alnemu Zębranill kandydatury pozostĄch członków
Zarządu;są oni wybierani na S-letnią kadencję w głosowaniach odrębnychbezwzględną
większościągłosbw. W przypadku nie wybrania kandydata przez Walne Zebranie
Prezes zarząd|Lma prawo zgłosić kolejnego kandydata,
W razienie dokonania wybóru w trybie pkt.3 do zgłoszeniakandydatury na Stanowisko
członka Zarządu uprawnieni są człoŃowie,
nie
Prezes ,*rądu*u pru*o zawiesić w czynnościachczłonkazarządu, W przypadku
ona
obowiązYwac.
zatwtęrdzęniatej dócyzjiprzeznajbltższe Walne Zebranię przestaje
p r zy czy nami z awi e s zeni a w czynno ści ach człortka zar ządu są:
1. ńługotrwałe nie wywiryywanie się z obowiązków człotka Stowarzyszenia Hospicjum.
^
2, irowadzęnię dzińalności sprzecznej ze statutowymi celami Hospicjum,
3. Brak aktywnego udziału w pracach Zarządu,

§20
kad

en cj

a zarządu, o dwołanie zarządu, uzup ełnianie składu zarządu

kadencja zarządukończy się z upływern miesiąca od chwili wyboru nowego zarządu.Do
tego czasu dotychczas owy Zarząd pełni swoje obowiązki,
ż. walne Zebranięmoze odwołać człÓŃów Zarząduw drodze uchwały podjętej bezwzględną
większościągłosów. Z chwilą odwołania Prezesa odwołany jest cały Zarząd, Walne
zębranię nięzwłocznie dokonuje wyboru nowego zarządll. Tak wybrany zarząd pełni
obowiązki do upłylłuterminu kadencji przewidzianej dla odwołanego Zarządl,
jego rezygnacji z pełnienia
3. w razię odwołania członka z?riząd.tt,jak również w przypadku
funkcji w zarządzie orazw razię utraty człoŃostwa w Stowarzyszeniu - HosPicjum PIZęZ
człorf,<a Zarząduprzepisy § 22 pkt.3-4 i § 23 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
1.

4.

ponowne głosowanie
W razie nie przegłosowania wniosku o odwołani ę człoŃa Zaruądu,
w tej sprawió moŻe odbyó się dopiero po upływie 6 miesięcy,
§21

Komisja Rewizyjna Hospicjum i jej kompetencje
odrębnym od zarządu i nie podlegającym mu w zakresie
kontroii wewnętrznej organem kontroli w Hospicjum,
kadencję
ż. Komisja Rewizyjna skIada się z 3 człoŃÓw wybieranych na 5-letniąZarządu,
bezwzględną wiiisroscią głosów na Walnym Zebraniu,łącznie z wyborem
3. CzłoŃowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawac z
nimi w związku małZeńskń, we wspólnym pozyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległościsłuzbowej. członkiem komisji Rewizyjnej nie mogą
|yć osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oŚkarzenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
4. Członkowie Komisji Rewiz}jnej wybierają ze swęgo grona przewodniczącego,
5. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleĘ:
1. prząrowa dzanie Lontroli działalnoś;cizarządu oraz ocena jej zgodności ze
Statutem, uchwałami Walnego Zębrania i Zarządu,
ż. przedstawianie sprawo róut i wniosków pokontrolnych Walneml Zębranill,
3, składanie wniosku w przedmiocie absolutorium dla zuządu.
komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwldą większością głosów w obecności

1. komisja Rewizyjna jest

6,

pełnego składu Komisji.

7, ko-ńlu Rewizyjna iriau w
8.

oparciu o uchwalony przęz siebie regulamin, przyjęty

ptzęzWalne Zebrantę,
człoŃowie komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać ztytdu pełnienia fllnkcji zwtot
rliż przeciętne
uzasadnionych kosźtów lub wynagrodzenie w wysokościnie wryższej
pręzęsa
pIzęz
ogłoszonę
miesięczne wynagrodzęnie w sektorze przedsiębiorstw
Głównego Urzędu Statystyczn ego za rok poprzedni,

§22
Wygaśnięciemandatu członka Władz Hospicjum

l. Mandat człotlka Zarządu wygasa z

chwil'ą:

walne
złożeniapisemnego ośw]adczeniao rezygnacjiprzyjętęgo przęzzarząd lub
Zebranie.
2. Upływu kadencji.
3 . Utraty człoŃostw a zvłyczajnego.
4. Odwołania człotkauchwałą Walnego Zębrania,
5. Uprawomocnienia się wyroku skazującego go zaprzestępstwo umyślne ścigane z
w razie
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Mandatu nie odzyskuję się
kasacji wyroku lub wznowienia postępowania,
6. Zatwięrdzeniazawięszenia człoŃaZarządllwtrybie § 22 pkt 5.
ż. Mandat czŁonkaKomisji Rewizyjnej wygasa z chwtlą"

1.

3.

.

Złożeniapisemnego oświadczenia o rezygnacji przyjętęgo przęz Zarząd lub Walne
Zebtantę.
2. Upływu kadencji.
3. Utraty członkostwa zvłyczajnego.
4. Uprawomocnienia się wyroku skazującego go za przestępstwo umyŚlne Ścigane z
oskarzinia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Mandatu nie odzyskuję się w razie
kasacji wyroku lub wznowienia postępowania.
W przypadku wygaśnięcia mandaty człorlka Zarządu w trakcie kadencji mają
odpowiednie zastosowanie przepisy § 22 pkt. 3 i 4. W przypadku wygaŚnięcia mandatu
człoŃaKomisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio przepisy § 24 pkt2.
1

ROZDZIAŁY

Honorowy Prezes Hospicjum
§23
Ustanowienie Honorowego Prezesa Hospicjum i jego prawa
l. Hospicjum w uznaniu zasłlg dla krzewienia idei hospicyjnej na Pomorzu Zachodnim
nadaje ks. Markowi Kujawskiemu SAC godnośćHonorowego Prezesa Hospicjum
Królowej Apostołów.
ż. GodnościHonorowego Prezesa Hospicjum nie mozna łączyó z jakąkolwiek funkcją we
władzach hospicjum.
a
Honorowy Prezes Hospicjum ma pfawo:
1. IJczestniczenia we wszystkich pracach i przedsięwzięciach Hospicjum zgodnie z
obowiązuj ącymi zas adami dla człoŃów zvły czajny ch.
2. Zgłaszania wniosków i pytań do władz Hospicjum we wszystkich sprawach
doty czący ch Ho spicj um.

3.

4.

Zabieraria głosu we wszelkich sprawach dotyczących Hospicjum, w tym także
podczas obrad władzHospicjum. Wypowiedzi i opinie Honorowego PrezesaHospicjum
mają wyłącznlę charaktet doradczy tnie wiEżąwładz Hospicjum.
4. TJżywania emblematu Hospicjum.
Godnośó Honorowego Prezesa Hospicjum możę być odebrana w drodze jednogłośnej
uchwały Walne go Zebr ania.

ROZDZIAŁYI

Majątek Hospicjum
§24
Skład majątku Hospicjum i zasady jego zarządem
l. Maj ątek Hospicjum tw orzą,,
1. Własnośói inne prawa majątkowe.
ż. Środki pienięzne.
2. Majątek ten słuzy v,,yłącznie do realizacji celów statutowych Hospicjum.
1
_).
Majątek Hospicjum powstaje z następujących żrodeł:
1. Składekczłonkowskich.
2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
3. Dochodów z dzińalnościstatutowej oraz majątku Hospicjum.

4,
5.
6,
7.

Wpływów z ofiamości publicznej, w tym zprzekazartialoń podatku dochodowego.
sróatow pozyskanych w ramach funduszy Unii Europejskiej.
Innych wpływów.
Zę świadczeń Narodowego FunduszuZdrowta,
zasady gospodarki finansowej Hospicjum ustala zgodnie z

4. Szczegółowe

cymi przepisami Zarząd.
5. Hospicjum prowadzi rachunkowośćna zasadach ogólnych wznaczoltYch Przez
go prawa,
o dpowiednie akty powszechnie obowiązuj ąc e
6. osobami uprawniónymi do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków
maj ątkowyih są: preze s Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
]. Absolutorium za poprzedni rok jest udzielane Zarządowi do dnia 3I marca kolejnego
roku na podstawie przedstawionego sprawozdania finansowe8o, w tym rozliczenta
i Europ ej ski ej, j e Ś l i S towar zy szenie
b ezzvur otnych środkó w fi nans o wych z budzętu Uni
korzystało z takich środków.
8, Zabrania Się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem
Hospicjum w stosunku do jógo człoŃów, człoŃów organów lub pracowników oraz
osób, Ż którymi członkowii, członkowie organów oraz pIacownicy HosPicjum
pozostają w zwtązku małzeńskim, W€ wspólnym pozyciu albo w stosuŃu
pot r"*i.nrtwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub Powinowactwa w
ii.rii bo"r.rej do drugiego stopnia albo są związantzĘĄliuprzysposobienia, oPieki lub
kuratęli, zwany ch dalej "osobami bliskimi".
9. Zabtanin się przekazywania majątku Hospicjum na Izecz ich człoŃów, członków
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosuŃu
do osób trzecich, w szczegóIności, jeżeli przekazańe to następuje bezPłatnie lub na
preferencyj nych warunkach.
\}.Zabrania-Śię *yr.orzystywania majątku Hospicjum na Izecz członków, człoŃów
organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadaęh innych tliż w stosuŃu
do osób trzecich,chyba ze to wykorzystarrie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
w których uczestniczą
77. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów,
człoŃowie Hospicjum, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób
bliskich, nururuiu"hinnych niz w stosunku do osób trzęcichlub po cenach wYŻszYch
obowiązuj

ą

niz ryŃowe.

ROZDZIAŁVII

Przepisy końcowe

§25
Zmiany w Statucie
ZmianaStatutu lub uchwalenie nowego Statutu następuje w drodze uchwaĘ Walnego
Zębrania podjętej większością2/3 głosów w obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
ż. Ńniosek o-zmianę Statutu lub uchwalenie nowego Statutu składa Zarząd,
ma być podjęta
3. Najpóźniej na 3 dni przedrczpoczęciem walnego zębrania, na którym
ucńwała w sprawie Żmiany |ub uchwalenia nowego Statutu Zarząd udostęPnia Projekt
właściwejuchwały wszystkim człoŃom w siedzibie Hospicjum.
1.

§26

10

Rozwiązanie Hospicjum

1.
2,

Roz-łviązartie Hospicjum moze nastąpió w drodze uchwały walnego zebrańapodjętej
jednogłośniew głosówaniu jawnymprzy obecności co najmniej 2l3lpravłnionYch do

głosowania
Fodejmując uchwałę o rorvłiązaniu Hospicjum Walne Zębranię określaprzeznaczenie
majątku Hospicjum.

§27
Wejście w

Niniejszy Statut wchodzi w Ęcie

z

Ęcie

chuliIąuprawomocnienia się wpisu w wę właŚciwYm

rejestrze sądowym.
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