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STATUT 

SALWATORIAŃSKIEGO 

STOWARZYSZENIA HOSPICYJNEGO 

z siedzibą w Bielsku-Białej 

ul. Zdrojowa 10 

Tekst jednolity 
 



Dział I 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 
 

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne” i w dalszej 
części Statutu zwane jest Stowarzyszeniem. 
 

§ 2 
 

Siedzibą Stowarzyszenia jest budynek Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Bielsku-
Białej przy ul. Zdrojowej 10.  
 

§ 3 
 

Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i krajów 
Unii Europejskiej. 
 

§ 4 
 

W ramach swych celów statutowych Stowarzyszenie może współdziałać                      
z instytucjami kościelnymi, organizacjami społecznymi , organami Samorządu Terytorialnego 
i organami Administracji Państwowej. 
 

§ 5 
 
1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach nie 
zarobkowych, opierającym swoją działalność na pracy społecznej jej członków, mogącym 
zatrudnić pracowników do prowadzenia działalności statutowej.  
2. Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne jest organizacją pożytku publicznego               
w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego           
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 ). 
 

§ 6 
 

Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami i wartościami chrześcijańskimi, 
zasadami Deontologii i Etyki Lekarskiej oraz zasadami Karty Hospicyjnej.  
 

§ 7 
 

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy, działania i struktury 
organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.  
 

§ 8 
 

Stowarzyszenie może przystąpić do innych związków i organizacji. 



§ 9 
 

Stowarzyszenie realizuje posługę choremu i jego rodzinie. Do prowadzenia swoich spraw 
może zatrudniać pracowników oraz może podjąć decyzje o podpisaniu umów cywilno – 
prawnych z członkami Stowarzyszenia. W sprawach dotyczących zatrudnienia umów o pracę 
stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy. 

 



Dział II 
 

ZADANIA I CELE STOWARZYSZENIA 
 
 

§ 10 
 
Celami Stowarzyszenia są: 
 

1. Ciągła opieka paliatywna nad osobami przewlekle chorymi, a w szczególności nad 

chorymi w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie z zasadami 

chrześcijańskimi  oraz zasadami Deontologii i Etyki Lekarskiej. 

2. Opieka sprawowana jest przez Stowarzyszenie, które obejmuje chorego i jego rodzinę 

w Hospicjum Stacjonarnym im. św. Jana Pawła II w Bielsku-Białej przy ul. Zdrojowej 

10 oraz w domu chorego. 

3. Wspieranie i propagowanie ruchu hospicyjnego. 

 
§ 11 

 
Cele statutowe Stowarzyszenia stanowią:  
 

1) Ciągłą opiekę nad przewlekle chorymi poprzez: 
 
a) wpływ na stan psychiczny i duchowy chorego i jego rodziny, 

b) uśmierzanie cierpień fizycznych,  

c) rehabilitację fizyczną, 

d) przygotowanie do godnej śmierci. 

2) Współdziałanie z kapelanem w celu zapewnienia chorym posługi religijnej. 

3) Współdziałanie ze strukturami Służby Zdrowia. 

4) Współpracę z ośrodkami Hospicjum o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

5) Rozwijanie działalności wydawniczej. 

6) Prowadzenie działalności gospodarczej. 

7) Stowarzyszenie realizuje swoją działalność leczniczą w ramach wyodrębnionych 

wewnętrznych struktur organizacyjnych. 

8)  Prowadzenie działalności statutowej na rzecz osób ciężko chorych w terminalnym 



okresie choroby nowotworowej oraz na rzecz rodzin tych osób w czasie sprawowania 

nad nimi opieki i po ich śmierci, w rozumieniu art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873). 

9) Dla realizacji celów Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność 

pożytku publicznego, która mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 

4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  

10) Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:  

a) Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie 

sklasyfikowanych – PKD 94.99.Z 

b) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowana – PKD 86.90.E 

c) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób 

niepełnosprawnych – PKD 88.10.Z 

d) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 

–  PKD 88.99.Z 

e) Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z 

f) Działalność pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C 

g) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej 

niesklasyfikowanej – PKD 86.90.E 

h) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego 

– PKD 77.29.Z 

    11)  Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:  

a)  Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie 

sklasyfikowanych – PKD 94.99.Z 

b) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 

PKD 86.90.E 

c) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana –

PKD 88.99.Z 

d) Praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z 

e) Działalność pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C 

f) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 

PKD 86.90.E 



     12) Przy realizacji swoich celów w zakresie działalności Stowarzyszenie współpracuje       

z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej, środkami masowego przekazu 

i innymi podmiotami na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.               

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873). 

     13) Pozyskiwanie środków finansowych  w formie darowizn, dotacji i subwencji, 

     14) Realizację ogólnopolskiego programu „Pola Nadziei”, organizację koncertów, 

festynów, zbiórek publicznych, rozprowadzanie cegiełek. 

 
§ 12 

 
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków na rzecz osób 

przewlekle chorych i niepełnosprawnych. 
2.  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad 
     określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy  
     realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego 
     członków.  
3.  Stowarzyszenie  prowadzi  działalność  statutową  na  rzecz  ogółu  społeczności  lub  

określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze   względu     
na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 

4.   Działalność określona w ust. 3 jest wyłączna statutową działalnością Stowarzyszenia 
      obejmującą zakres: 
   - działalności charytatywnej, 
   - ochrony i promocji zdrowia, 
   - promocji i organizacji wolontariatu. 
 
 

 
Dział III 

 
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA 

 
 

§ 13 
 
Do Stowarzyszenia mogą należeć następujący członkowie: 
 
1. członkowie zwyczajni, 
2. członkowie wspierający, 
3. członkowie honorowi.  
 
 

§ 14 
 
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne zainteresowane wspieraniem  
    celów statutowych Stowarzyszenia i akceptują wartości chrześcijańskie. 



 2. Złożą pisemny akces przystąpienia do Stowarzyszenia, opłacą wpisowe i zostaną przyjęci 
przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały. 
 

§ 15 
 
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a/ swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia 
Stowarzyszenia, 

b/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia, 
c/ popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
d/ przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień 

Statutu Stowarzyszenia, 
e/ regularnie opłacać składki. 

2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają   prawo brać  udział  w  życiu Stowarzyszenia, 
    a w szczególności: 

a/ przysługuje im prawo wybierania i odwoływania władz Stowarzyszenia, 
b/ prawo kandydowania do władz Stowarzyszenia, 
c/ mogą wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów                         

i funkcjonowania Stowarzyszenia. 
 
 

§ 16. 
 
1. Członkami  wspierającymi  Stowarzyszenia  są  osoby  fizyczne i osoby  prawne  oraz     
    organizacje nie posiadające osobowości prawnej zainteresowane wspieraniem celów  
    statutowych Stowarzyszenia. 
2. Członkowie wspierający winni złożyć pisemny akces przystąpienia do Stowarzyszenia  
     i zostać przyjęci przez Zarząd zwykłą większością głosów w drodze uchwały.  
3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym  
    z wyjątkiem: 
a/   prawa kandydowania do władz Stowarzyszenia, 
b/   prawa wybierania i odwoływania władz Stowarzyszenia. 
4.  Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem  
     Stowarzyszenia. 
 
 

§ 17 
 
1. Członkami honorowymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne zasłużone                    
    w propagowaniu celów Stowarzyszenia. 
2. Członkowie honorowi posiadają prawa jak członkowie wspierający, są zwolnieni  
    z obowiązku opłacania składek członkowskich.  
 
 

§ 18 
 
I. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 
 

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu, 
2. wykluczenie przez Zarząd: 



a/   za działalność sprzeczną ze statutem oraz  uchwałami Stowarzyszenia, 
b/   za nieusprawiedliwiony brak udziału w pracach Stowarzyszenia, 

            c/   za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 5-ciu miesięcy, 
d/  na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z 

przyczyn określonych lit. a i b, 
e/   w związku z  utratą praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 

3. z powodu śmierci członka. 
 

 II. Osobie skreślonej z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania 
Członków w terminie 1-go miesiąca od daty otrzymania pisemnego oświadczenia od Zarządu. 
 
 
 

Dział IV 
 

WŁADZE STOWARZYSZENIA 
 
 

§ 19 
 
Władzami Stowarzyszenia są: 
 

1. Walne Zebranie Członków, 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna. 

 
 

§ 20 
 
1. Kadencja  Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się  w głosowaniu 
jawnym/tajnym.  
2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia z członkostwem w Komisji 
Rewizyjnej. 
 

§ 21 
 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem 
prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo 
skarbowe. 
 

§ 22 
 

Władze Stowarzyszenia wybierane są wyłącznie spośród jego członków zwyczajnych.  
W przypadku ustania członkostwa we władzach Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji 
władze te mają prawo do uzupełnienia swego składu o innego członka do czasu zwołania 
Walnego Zebrania Członków, na którym nastąpi wybór tego członka, bądź wybór nowego 
członka władzy.  
 
 



 
§ 23 

 
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. 
 
1.Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a/ uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia, 
b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,  
c/ uchwalanie regulaminów Stowarzyszenia, 
d/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 
e/ wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
f/ uchwalanie zmian statutu,  
g/ podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, 
h/ rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków 

Stowarzyszenia, 
i/ rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu, 
j/ nadawanie godności członka honorowego, 
k/ ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego. 

 
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na rok. O miejscu, terminie       

i kategoriach rozpatrywanych spraw Zarząd zawiadomi członków na stronie 
internetowej i poprzez ogłoszenie w siedzibie w terminie 14 dni przed datą Walnego 
Zebrania. 

3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków 
uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może 
być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie 
obradować bez względu na liczbę uczestników. 

4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni 
Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie 
honorowi i zaproszeni goście. 

5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów 
członków. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie            
z inicjatywy: 
a/   Zarządu 
b/   na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c/   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest w ciągu 
jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami dla 
rozpatrzenia których zostało zwołane. Dla zawiadomienia członków Stowarzyszenia  
o miejscu i terminie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków stosuje 
się odpowiednio ust. 2 § 23 

 
 

§ 24 
 

1. Zarząd składa się z 5-7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.  
2. Zarząd składa się z prezesa, 2-ch wiceprezesów, skarbnika i 4-ch innych członków 

Zarządu. 



3. Członkowie Zarządu są wybierani przez Walne Zebranie Członków zwykłą 
większością głosów.  

4. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa i skarbnika.  
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu. 
6. Do kompetencji Zarządu należy: 

a/   przyjmowanie i usuwanie członków Stowarzyszenia, 
b/   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
c/   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,  
d/   zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 

7. Do Zarządu należą wszystkie uchwały niezastrzeżone dla innych władz 
Stowarzyszenia sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. 

 
 

§ 25 
 

Do składania oświadczeń woli za Zarząd upoważnieni są prezes Zarządu wraz             
z jednym członkiem Zarządu lub trzech członków Zarządu. 
 
 

§ 26 
 
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybranych przez Walne Zebranie  
    Członków. 
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej spośród siebie wybierają przewodniczącego. 
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:  

a/ być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej,                 
w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu. 

b/   być skazanymi wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z   
 oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 
a/   kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia, 
b/ składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla  Zarządu na Walnym 

Zebraniu Członków, 
c/   występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków, 
d/ składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań z działalności 
Stowarzyszenia wraz z oceną pracy Zarządu. 

 
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym 
organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości nie wyższej niż 
przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok 
poprzedni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dział V 
 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA 
 
 
 

§ 27 
 

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

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 
3. Zabrania się: 

a/ udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem 
Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów, 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 II-go stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „ osobami bliskimi”, 

b/ przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organu 
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 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 Stowarzyszenia, 

d/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,               
w których uczestniczą członkowie, członkowie organów Stowarzyszenia lub 
pracownicy oraz  ich osób bliskich. 

4. Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego sporządza i ogłasza roczne  
sprawozdanie finansowe. 
 
 

Dział VI 
 

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA 
 
 

§ 28 
 

Uchwała o zmianie Statutu zapada na Walnym Zebraniu Członków bezwzględną 
większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do 
głosowania. 
 
 
 
 



§ 29 
 

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania 
Członków. 

2. Majątek likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w Statucie  
lub uchwale Walnego Zebrania Członków o likwidacji Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorami pozostają Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zebranie Członków  
wybierze innych likwidatorów w liczbie nie przekraczającej 3-ch osób. 

      4.   Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego Stowarzyszenia. 
5.   W sprawach nieuregulowanych w Statucie w kwestii likwidacji Stowarzyszenia 
      stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach. 

 
 

§ 30 
 

W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie znajdują przepisy 
ustawy prawa o Stowarzyszeniach. 
 
 
  
 
Bielsko-Biała dnia 16.12.2015 r. 


