STATUT STOWARZYSZENIA
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.
Stowarzyszenie o nazwie „ Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum”
zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem
mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
rozwojowi idei hospicyjnej, pomocy ludziom dotkniętym chorobą nowotworową oraz
wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmują takie działania.

§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chojnice.

§ 3.
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o
stowarzyszeniach , ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.
Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenie może podjąć działalność
gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizacje celów Stowarzyszenia.

§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o
podobnym celu działania.

§ 6.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków i do
prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7.
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8.
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 9.
1. Działalność Stowarzyszenia skierowana jest w szczególności na wypełnianie następujących
celów:
1) organizowanie i sprawowanie profesjonalnej opieki paliatywnej nad
chorym,
2) pomoc i szkolenie rodziny / opiekunów/ chorego w umiejętnościach
prawidłowej pielęgnacji w warunkach domowych,
3) towarzyszenie choremu w końcowym okresie życia,
4) wspieranie moralne rodziny w okresie trwania choroby i osierocenia.
2. Stowarzyszenie realizuje cele przez:
1) prowadzenie hospicjum stacjonarnego (HS) i domowego (HD),
2) organizowanie zbiórek publicznych,
3) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
4) współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i
wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju idei hospicyjnej,
5) doradztwo i pomoc organizacyjno- ekonomiczną oraz szkolenie członków i
innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
6) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez
aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
7) ochronę i promocję zdrowia,
8) promocje i organizacje wolontariatu,
9) dbałość o ciągły rozwój fachowości personelu,
10) organizowanie środków umożliwiających poprawę komfortu i jakości życia
pacjentów HS,
11) zabieganie o poprawę warunków lokalowych,
12) powiększanie listy członków,
13) współpracę z mediami.
3. W działaniu Stowarzyszenia przestrzegane są w szczególności następujące zasady:
1) podejmowanie opieki nad chorym następuje na prośbę jego lub rodziny lub
co najmniej za ich zgodą,
2) przed objęciem opieki chory i jego rodzina informowani są na czym polega
opieka paliatywna w zaawansowanym stadium choroby i w warunkach hospicjum
domowego,
3) szanowany jest system wartości i filozofia życiowa chorego,

4) respektowana jest autonomia chorego w podejmowaniu decyzji dotyczących
sposobu sprawowania nad nim opieki,
5) choremu i jego rodzinie ułatwia się wgląd w sytuacje chorego, umacnia i
wspiera duchowo oraz, w miarę sił i środków , zastępuje w działaniach przerastających
ich aktualne możliwości,
6) respektowana jest odmowa chorego wobec stosowania uciążliwych
zabiegów medycznych przedłużających jedynie proces umierania ; z drugiej strony ,
chroni się chorego przed eutanazją i jednoznacznie odmawia się jej wykonania.

Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który: przedstawi rekomendację co najmniej 2 członków
Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.
Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11.
Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd
Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12.
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) zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska osób dotkniętych
chorobą nowotworową,
4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
6) 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 rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

§ 13 .
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 Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem
Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym
wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2-3.

§ 14.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a/ za działalność sprzeczna ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b/ za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c/ za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
d/ na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z
przyczyn określonych w lit. a i b.
e/ z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
3) śmierć członka.

§ 15.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego
Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział III
Struktura i władze Stowarzyszenia

§ 16.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§17.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 18.
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze
postanowienia statutu nie stanowią inaczej. Uchwały podejmuje się tajnie lub jawnie. O tym
czy głosowanie jest tajne czy jawne każdorazowo decyzje podejmuje organ podejmujący
uchwałę.

§ 19.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie zwołuje zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub częściej na
pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ¼ członków Komisji Rewizyjnej, lub pisemny
wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych 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. Nadzwyczajne Walne Zebranie można zwołać w każdym terminie co najmniej 3 dni przed
planowanym terminem rozpoczęcia obrad.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów, w obecności co najmniej
połowy członków upoważnionych do głosowania , a w razie równości głosów rozstrzyga
głos prezesa zarządu lub jego pełnomocnika.
5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający i
zaproszeni goście.
6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
2) ustalenie liczby członków zarządu zgodnie z § 20 ust.1,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania ,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
6) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7) uchwalanie zmian statutu,
8) uchwalanie wysokości i częstotliwości składek,
9) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządu wniesionych przez członków,
11) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie
odwołań od jego orzeczeń,
12) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
7. Zmiana statutu, odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności co
najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie
wymóg obecności co najmniej połowy członków nie obowiązuje.
8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 20.
1. Zarząd składa się od 5 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w
zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i do 6
pozostałych członków Zarządu.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4. 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,
5) opracowanie budżetu i jego realizacja.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i z posiedzeń
sporządza się protokół.

§ 21.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
4) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,
6) kontrola przynajmniej raz w roku finansów Stowarzyszenia.
3. Funkcja Członka Komisji Rewizyjnej nie może być łączona z funkcją członka Zarządu.
4. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub podległości służbowej

5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej
funkcji.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwo z winy umyślnej.

§ 22.
1. Sąd koleżeński składa się z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu
ani Komisji Rewizyjnej.
2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka
Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i
skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego
wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich
członków.
5. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego
Walnego Zebrania.
6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 23.
1. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt 2, 3 i 4
w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji.
2. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W
tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział IV
Majątek Stowarzyszenia
§ 24.
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, nieruchomości i rzeczy ruchome.
2. Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich, ze świadczeń członków,
którzy wspierają Stowarzyszenie, z darowizn, z dotacji i subwencji, z zapisów, z dochodów z
nieruchomości i rzeczy ruchomych, ze zbiórek publicznych.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje
Zarząd.
4.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych jest
upoważnionych dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym Prezes lub Wiceprezes.
5. 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 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,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba ze to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia ,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż
rynkowe.

Rozdział V
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25.
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne
Zebranie w trybie określonym w niniejszym akcie.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Prawa o
stowarzyszeniach.

