STATUT
STOWARZYSZENIA
„ HOSPICJUM ŁÓDZKIE ”
Rozdział I. Postanowienia ogólne.
§1
Stowarzyszenie „Hospicjum Łódzkie”, w dalszych postanowieniach statutu
zwane Stowarzyszeniem jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym
i posiada osobowość prawną.

§2
Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r prawo
o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79. Poz. 855
z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§3
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, przy czym
w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów moŜe ono
prowadzić działalność takŜe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§4
Siedzibą Stowarzyszenia jest Łódź.

§5
Stowarzyszenie ma prawo uŜywania pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami.
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§6
Stowarzyszenie moŜe być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń
i innych organizacji o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.

§7
Stowarzyszenie opiera swa działalność na społecznej aktywności swoich
członków oraz pracy osób zatrudnionych przez Stowarzyszenie.

§8
Stowarzyszenie moŜe prowadzić działalność gospodarczą w kraju zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Dochód z działowości
gospodarczej Stowarzyszenia słuŜy wyłącznie do realizacji celów statutowych
i nie moŜe być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II. Cele i środki działania
§9
Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności wyłącznie
w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności
promuje i organizuje opiekę paliatywną nad ludźmi cięŜko chorymi
i ich rodzinami.

§ 10
Celem Stowarzyszenia jest, zgodnie z art.4 ust.1, ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, realizacja
następujących zadań publicznych:
1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacja
Ŝyciowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym Ŝołnierzom zawodowym,
którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej
renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym
oraz kombatantom;
3) działalność charytatywna;
4) ochrona i promocja zdrowia;
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5) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
przedsiębiorczości;
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;
9) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;
10) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
11) pomoc ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, konfliktów zbrojnych
i wojen w kraju i za granicą;
12) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami;
13) promocja i organizacja wolontariatu;
14) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie
lub finansowo organizacje pozarządowe, a w szczególności:
a) propagowanie idei opieki paliatywnej wśród społeczeństwa;
b) organizowanie i współorganizowanie medycznej i duchowej
opieki na osobami niepełnosprawnymi i ludźmi cięŜko chorymi
i znajdującymi się w terminalnej fazie choroby;
c) udzielanie pomocy rodzinom osób cięŜko chorych;
d) sprawowanie patronatu nad działalnością instytucji o profilu
paliatywnym;
e) budowa hospicjum stacjonarnego.
15) prowadzenie badań naukowo – klinicznych;
16) opracowanie programów zdrowotnych.

§ 11
W celu realizacji określonych wyŜej zadań, Stowarzyszenie stosuje
następujące środki:
1) organizuje kursy, konferencje, seminaria dla swych członków
i sympatyków,
2) udziela informacji w zakresie swojej działalności statutowej,
współdziałając z prasą, radiem, telewizją, wydaje własne
wydawnictwa
oraz stosuje inne środki w tym zakresie,
3) zbiera środki finansowe potrzebne na realizacje celów Stowarzyszenia.
4) współpracuje z organami władzy publicznej dla realizacji celów
statutowych,
5) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi,
społecznymi i publicznymi o podobnym zakresie działania,
6) w sposób aktywny wspomaga osoby cięŜko chore i ich rodziny,
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7) rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
8) działania na rzecz integracji niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
9) podejmuje inne działania niezbędne dla realizacji celów
Stowarzyszenia.

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 12
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych.
§ 14
Osoba prawna moŜe być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 15
Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zgłaszające swój akces do Stowarzyszenia i przyjęte na
podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Uchwała Zarządu
w przedmiocie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zapada
większością trzech czwartych głosów wszystkich członków Zarządu.

§ 16
Członkowie zwyczajni maja prawo:
1) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia z czynnym
i biernym prawem wyborczym;
2) brać udział w pracach Stowarzyszenia i uŜywać jego odznak;
3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia.
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§ 17
Do obowiązków członków zwyczajnych naleŜy:

1) przestrzeganie załoŜeń statutu i jego postanowień,
2) wykonywanie uchwał władz Stowarzyszenia,
3) realizowanie i propagowanie idei społecznej opieki nad chorymi,
4) opłacanie składek.
§ 18
Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną
zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

§ 19
Członkowie wspierający:

1) mają prawo zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,
2) mają prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem
doradczym.

§ 20
Członkowie wspierający mają obowiązek:

1) przestrzegać postanowień statutu,
2) udzielić pomocy Stowarzyszeniu w realizowaniu jego statutowych zadań,
3) udzielić pomocy finansowej Stowarzyszeniu w postaci składki lub dotacji
doraźnej.

§ 21
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne
szczególnie zasłuŜone w realizacji załoŜeń statutowych, którym taką godność
nadało Walne Zgromadzenie.
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§ 22
1. Członkowie honorowi nie posiadają prawa głosowania na Walnym
Zgromadzeniu, a w szczególności czynnego i biernego prawa
wyborczego.
2. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku opłacania składek.

§ 23
1. Członkostwo wygasa wskutek:
1) skreślenia przez Zarząd z listy członków na skutek:
a) śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
przez osobę fizyczną lub utraty osobowości prawnej przez
osobę prawną,
b) wystąpienie zgłoszonego na piśmie,
c) rozwiązania Stowarzyszenia.
2) Wykluczenie członka Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu
z powodu:
a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwały władz
Stowarzyszenia,
b) notorycznego uchylania się od udziały w pracach
Stowarzyszenia,
c) nieopłacenia składek przez okres roku.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie przyjęcia w poczet członków,
skreślenia oraz wykluczenia z grona członków Stowarzyszenia
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego
Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
Przepisy ogólne
§ 24
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
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Zarząd i Komisja Rewizyjna stanowią władze wybieralne Stowarzyszenia.

§ 25
Członkami władz wybieranych mogą być wyłącznie członkowie
Stowarzyszenia.

§ 26
W razie rezygnacji z pełnionej funkcji lub śmierci członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi członek, który w wyborach
zyskał następną co do liczby głosów pozycję wśród kandydatów do danej
władzy. W przypadku braku takiej moŜliwości odpowiednio Zarząd lub
Komisja Rewizyjna mogą dokooptować nowego członka na wakujące
miejsce. Kooptacja następuje w drodze uchwały aktualnych członków
danego organu, powziętej większością trzech czwartych głosów wszystkich
członków tego organu. W ten sposób moŜna uzupełnić skład władz do
połowy osób pochodzących z wyboru.

§ 27
Kadencje Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwają 5 lat, a ich wybór odbywa się
na Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
głosów, prowadzonym w obecności co najmniej trzech czwartych wszystkich
zwyczajnych członków Stowarzyszenia. W razie nie wybrania nowych
członków władz wybieralnych w skutek braku quorum lub stosownej
większości głosów, kadencja dotychczasowych członków ulega
automatycznemu przedłuŜeniu o okres jednego roku. Walne Zgromadzenia
moŜe podjąć uchwałę o wyborze nowych członków władz wybieranych
przed upływem powyŜszego, rocznego terminu.

§ 28
Walne Zgromadzenie ma prawo do odwołania członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej jak i całych tych organów w kaŜdym czasie, nawet z braku
waŜnego powodu. Aby odwołać członka organu wybieralnego konieczne jest
podjęcie uchwały większością czwartych piątych głosów w obecności co
najmniej trzech czwartych głosów członków zwyczajnych.
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§ 29
Wszystkie uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy członków, chyba Ŝe statut stanowi
inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia lub odpowiednio Prezesa Zarządu lub
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Walne Zgromadzenie
§ 30
Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący wybierany
kaŜdorazowo na początku obrad.

§ 31
Walne Zgromadzenie moŜe zostać zwołane jako zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 32
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz do roku. Ma charakter
sprawozdawczy lub sprawozdawczo – wyborczy, a jego termin, miejsce
odbycia, porządek ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków
co najmniej na miesiąc przed terminem Zgromadzenia poprzez wywieszenie
stosownej informacji w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 33
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na
pisemne Ŝądanie co najmniej jednej trzeciej ogółu członków zwyczajnych,
bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej zgłoszony do Zarządu, który winien
ustalić datę i miejsce Zgromadzenia w terminie od 2 do 3 tygodni
od wpłynięcia wniosku.

§ 34
Dla waŜności obrad i podejmowanych uchwał Walnego Zgromadzenia
konieczna jest obecność co najmniej połowy wszystkich zwyczajnych
członków Stowarzyszenia.
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§ 35
Walne Zgromadzenie, które nie dojdzie do skutku w I terminie z powodu
braku quorum określonego w punkcie 29 statutu, moŜe podejmować prawne,
skuteczne uchwały w II terminie tj. po upływie 30 minut od wyznaczonej dla
I terminu godzinie, nie zaleŜnie od liczby uczestników zebrania. PowyŜsza
regulacja nie obejmuje swym zakresem podejmowania uchwał
w przedmiocie wyboru i odwołania członków władz wybieralnych
Stowarzyszenia.

§ 36
Do Komisji Rewizyjnej naleŜy:
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i udzielania
absolutorium,
b) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 27
statutu,
c) rozpoznanie i podejmowanie uchwały w sprawach wniesionych
przez Zarząd lub Komisje Rewizyjną,
d) uchwalenie budŜetu Stowarzyszenia i ustalenie wysokości składek,
e) podjęcie uchwały o zmianie statutu Stowarzyszenia
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
g) rozpatrywanie odwołań od decyzji o wykluczeniu członka ze
Stowarzyszenia lub o odmowie przyjęcia w poczet członków,
h) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 37
Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków. Członkowie Zarządu wybierani
są przez Walne Zgromadzenie w sposób określony w ust.27.

§ 38
Do kompetencji Zarządu naleŜy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
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c) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, w szczególności
podejmowanie decyzji o zatrudnieniu pracowników, oraz ustalenie
wysokości ich wynagrodzenia,
d) uchwalenie projektu budŜetu Stowarzyszenia i projektu wysokości
składek członkowskich,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami,
f) inicjowanie i przygotowanie programów działalności Stowarzyszenia,
g) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu z działalności Zarządu
h) organizowanie Walnych Zgromadzeń,
i) podejmowanie uchwał w przedmiocie nabycia i pozbawiania
członkostwa,
j) prowadzenie ewidencji członków oraz ściąganie zadeklarowanych
składek,
k) uchwalenie kierunków i programu Stowarzyszenia.

§ 39
Na pierwszym swym zebraniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.

§ 40
W razie potrzeby Zarząd moŜe powołać komisje dla załatwienia konkretnie
wyznaczonej sprawy. Członkami tej komisji mogą być osoby spoza Zarządu,
ale jej przewodniczącym musi być członek Zarządu.

§ 41
Zabrania Zarządu winny odbywać się przynajmniej raz na 2 miesiące, a zwołuje
je Prezes Zarządu poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia w siedzibie
Stowarzyszenia. Z posiedzeń Zarządu Sekretarz sporządza protokół, który
podpisuje ponadto Prezes zebrania.

Komisja Rewizyjna
§ 42
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybranych przez Walne
Zgromadzenie. Komisja wybiera Przewodniczącego, Wiceprezesa i Sekretarza.

10

§ 43
Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.

§ 44
Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz w roku i składa
pisemne sprawozdanie i wnioski z tej kontroli oraz wskazuje terminy usunięcia
ewentualnych uchybień. Sprawozdanie składane jest podczas Walnego
Zgromadzenia wraz z wnioskami o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium
Zarządowi.

§ 45
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć z głosem
doradczym w kaŜdym zabraniu Zarządu.

§ 46
Komisji Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona
do:

a) Ŝądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów
dotyczących działalności Stowarzyszenia,
b) Ŝądania od członków Zarządu złoŜenia pisemnych lub ustnych
wyjaśnień.

§ 47
Nie moŜna łączyć członkostwa Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji
z Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

§ 48
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości
z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
b) być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy
umyślnej,
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c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu
uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyŜszej niŜ
określone w art.8 pkt 8 ustawy z dnia 03 marca 2000r. o wynagrodzeniu
osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
§ 49
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 50
Niedopuszczalne jest by Stowarzyszenie:

a) udzielało poŜyczek lub zabezpieczało swym majątkiem zobowiązania
swoich członków, członków organów, pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małŜeńskim 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.
b) przekazało swój majątek na rzecz swoich członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niŜ
w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie ma
charakter bezpłatny lub perfekcyjny,
c) wykorzystywało majątek na rzecz członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich, chyba Ŝe takie wykorzystanie
majątku Stowarzyszenia wynika bezpośrednio z jego celów statutowych,
d) zakupywało na szczególnych zasadach towary lub usługi od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego
organów, pracownicy lub ich osoby bliskie.

§ 51
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a) wpływy ze składek członkowskich,
b) darowizny i subwencje społeczne,
c) dotacje,
d) wpływy z działalności gospodarczej,
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e) inne wpływy.
§ 52
Stowarzyszenie prowadzi rachunkowości według obowiązujących przepisów.

§ 53
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upowaŜniony jest Prezes
lub Wiceprezes.

§ 54
Dla waŜności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania
zobowiązań majątkowych oraz udzielanie pełnomocnictw wymagane są dwa
podpisy członków Zarządu, Prezesa lub Wiceprezesa oraz Skarbnika
lub Sekretarza lub Wiceprezesa.

§ 55
Dochody Stowarzyszenia mogą być przekazywane wyłącznie na realizację
celów statutowych.

Rozdział VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 56
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zgromadzenia, podjęta większością trzech czwartych głosów osób
uprawnionych do głosowania w obecności co najmniej trzech czwartych
wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 57
W wypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia:

a) uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób jego
likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku,
b) Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną
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§ 58
W braku odmiennej uchwały Walnego Zgromadzenia, likwidatorami
Stowarzyszenia będą członkowie Zarządu.
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