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STATUT STOWARZYSZENIA 

Stowarzyszenie Centrum Pomocy – Niemedyczne Hospicjum Domowe  

im. Świętego Ojca Rafała Kalinowskiego w Rybniku. 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia Ogólne 

 

 

§ 1. 

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Centrum Pomocy - Niemedyczne Hospicjum Domowe 

im. Świętego Ojca Rafała Kalinowskiego w Rybniku. 

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 

 

§ 2. 

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego się znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta 

z ochrony prawnej. 

§ 3. 

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego statutu i przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001, Nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. Nr 96 

poz. 873 z późn. zm.) i posiada osobowość prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony. 

 

§ 4. 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób dobrej woli o nienagannej 

postawie moralnej, przyjmujących jako fundament postawy etycznej wartości chrześcijańskie, 

działających na rzecz rozwijania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego. 

 

§ 5. 

Terenem działalności Stowarzyszenia i siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik. Adres 

korespondencyjny Stowarzyszenia to Duszpasterstwo Akademickie 44-200 Rybnik, ul. Ks. Franciszka 

Brudnioka 5. 
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§6. 

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub 

podobnym charakterze działania. 

 

§7. 

1. Stowarzyszenie może być członkiem związku stowarzyszeń. 

2. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

§ 8. 

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw  

może zatrudniać pracowników oraz korzystać z pomocy wolontariuszy. 

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych  

    w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów      

    statutowych. 

 

Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

 

§9. 

Celem Stowarzyszenia jest niemedyczna  pomoc osobom starszym, chorym i 

niepełnosprawnym oraz ich rodzinom, w szczególności działalność pożytku publicznego wykonywana w 

zakresie pomocy społecznej i działań charytatywnych dla: 

a) pomocy niemedycznej, pielęgnacyjnej i opiekuńczej oraz duchowej w terminalnym okresie choroby  

nowotworowej 

b) zjednoczenia ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki i pomocy 

c) niemedycznej pomocy osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom 

d) propagowania i organizowania opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz wolontariatu. 

 

 §10. 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 

1. Opiekę nad chorym sprawowaną również w domu chorego w aspekcie: 

a) łagodzenie bólu fizycznego i objawów chorobowych, pielęgnacja pacjenta, 
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b) psychicznym, 

c) duchowym, 

d) społecznym 

2. Udzielanie porad niemedycznych, opiekuńczych oraz psychologicznych członkom rodziny chorego. 

3. Towarzyszenie choremu i jego rodzinie w okresie choroby. 

4. Wzajemna pomoc i współpraca członków Stowarzyszenia. 

5. Czuwanie nad przestrzeganiem zasad etyki, godności, uczciwości i sumienności wśród członków 

Stowarzyszenia. 

6. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą. 

7. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne 

w formie darowizn pieniężnych. 

8. Inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak imprezy 

o charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym. 

9. Wydawanie własnego czasopisma i samodzielnych publikacji. 

 

§11. 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. 

 

 

Rozdział III 

Członkowie ich prawa i obowiązki 

 

§12. 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków zwyczajnych, 

b) członków wspierających, 

c) członków honorowych. 

 

 §13. 

Członkami Stowarzyszenia są: 

1. Członkowie zwyczajni – osoby pełnoletnie i małoletnie w wieku 16-18 lat oraz osoby małoletnie 

poniżej 16 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych, posiadające obywatelstwo polskie 
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lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, po złożeniu pisemnej deklaracji członkostwa. 

2. Członkowie wspierający – osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną na rzecz  

Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela. 

Dla upoważnienia przedstawicieli wymagana jest forma pisemna. Upoważnienia takie jest ważne do 

jego cofnięcia sporządzonego także w formie pisemnej. 

3. Członkowie honorowi – niebędący członkami zwyczajnym lub wspierającymi za wniesienie 

szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia. 

4. Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach  

i stowarzyszeniach 

 

§14. 

 

1. Przyjęcie członków zwyczajnych, wspierających dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji  

członkostwa. 

2. Od odmowy przyjęcia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków. 

3. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna w tej sprawie. 

4. Tytuł członka honorowego – stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia nadaje Walne  

Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich. 

 

§15. 

1. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia, za wyjątkiem osób małoletnich poniżej lat 16, przysługuje: 

a) czynne i bierne prawo wyborcze, 

b) prawo uczestnictwa z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków 

c) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia 

d) prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej, 

e) prawo legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia 

f) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie 

g) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia 

2. Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia będącego osobą małoletnią poniżej 16 roku życia 

przysługuje: 

a) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia 

b) prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia w ramach działalności statutowej, 
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c) prawo legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia, 

d) prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach określonych w statucie, 

e) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez  władze Stowarzyszenia. 

3. Członkowi honorowemu Stowarzyszenia przysługuje: 

a) prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia 

b) prawo legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia, 

c) prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez władz Stowarzyszenia. 

 

§16. 

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: 

a) swoją postawą i działaniami przyczynić się do rozwoju i znaczenia Stowarzyszenia, 

b) dbać o jego dobre imię, 

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia 

d) przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał stowarzyszenia, 

e) terminowo opłacać składki członkowskie (z wyjątkiem osób małoletnich poniżej 16 roku życia). 

 

§17. 

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie: 

a) śmierci członka, 

b) wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, 

c) skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, 

d) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia. 

2. Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie 

 

§18. 

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania    

w razie: 

a) nieusprawiedliwionej nieobecności w strukturach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy 

(np. nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zebraniach, głosowaniach, brak kontaktu z władzami 

Stowarzyszenia itp.) 

b) nieopłacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy, 

c) nieprzestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów lub uchwał, 

d) działania na szkodę Stowarzyszenia, 
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§19. 

1. Wykluczenie członków zwyczajnych, wspierających i honorowych ze Stowarzyszenia może dokonać 

w drodze decyzji Zarząd w razie: 

a) działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia 

b) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo z winy umyślnej 

c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego 

2. Członkom wykluczonym przysługuje prawo zgłoszenia odwołania na piśmie do Walnego Zebrania 

Członków w ciągu 1 miesiąca od daty powiadomienia o decyzji Zarządu. 

 

 

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia 

 

§20. 

Władzami Stowarzyszenia są: 

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd, 

c) Komisja Rewizyjna. 

§21. 

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 

według kolejności (ilości) uzyskanych głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

 

§22. 

1. Do składu władz Stowarzyszenia mogą być wybrane tylko osoby fizyczne z wyłączeniem małoletnich 

poniżej 16 roku życia. 

2. Ponowny wybór na następne kadencje jest dopuszczalny. 

3. W przypadku nieudzielania absolutorium Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie, 

członkowie tych władz nie mogą być wybrani na następną kadencję do władz Stowarzyszenia. 

4. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej. 
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§23. 

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w 

głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 

członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obrad. 

2. Przy ustaleniu ogólnej liczby członków nie bierze się pod uwagę członków Stowarzyszenia, będących 

osobami małoletnimi poniżej 16 roku życia. 

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania, z wyłączeniem 

głosowań szczególnych wymienionych w statucie. 

4. Na wniosek zwykłej większości członków władz, w indywidualnych sprawach, można podejmować 

uchwały większością kwalifikowaną tj. 2/3 głosów. 

 

§24. 

Walne Zebranie Członków: 

1. Walne Zebranie Członków, zwane także Walnym Zebraniem, jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i 

może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków 

uprawnieni są członkowie Stowarzyszenia z wyłączeniem osób małoletnich poniżej lat 16 oraz osoby 

zaproszone. 

2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata, a 

sprawozdawcze raz na rok, najpóźniej do 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej 

c) na pisemny umotywowany wniosek 1/3 ogólnej liczby członków 

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków 

Stowarzyszenia powinno się odbyć nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

7. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może 

obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody 2/3 zebranych. 

8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 
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a) uchwalenia statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia\ 

b) ustalenia głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji 

c) rozpatrywania sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

d) ustalenia liczby, wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia 

e) udzielania absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej 

f) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania 

g) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd 

h) ustalanie wysokości składek członkowskich 

i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji 

j) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku 

k) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków 

l) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji 

m) przyjmowanie kandydatów na zastępców którzy wchodzą w miejsce członka Zarządu w przypadku 

jego rezygnacji bądź śmierci – §25 pkt 5 oraz §27 pkt 3 

n) rozpatrywanie odwołań od odmowy przyjęcia przez Zarząd w poczet członków zwyczajnych i 

wspierających 

o) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka 

p) nadawanie tytułu członka honorowego 

9. O terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, pozostali członkowie powinni być 

poinformowani co najmniej 14 dni przed jego terminem za pomocą informacji umieszczonej na stronie 

internetowej Stowarzyszenia. Zawiadomienia o terminie obrad Walnego Zebrania Członków może 

odbywać się również drogą listową, mailową, internetową, telefoniczną bądź za pomocą funkcji sms. 

10. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy w nim połowa liczby 

uprawnionych członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte zwykłą większością głosów w drugim 

terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków. O możliwości zwołania 

drugiego terminu posiedzenia Walnego Zebrania powinni być powiadomieni członkowie w 

zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zebrania. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym 

dniu, jednakże nie wcześniej niż 30 min po pierwszym terminie zebrania. 

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania                    

przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego 

Stowarzyszenia podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności połowy 

uprawnionej liczby członków. 
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§25. 

Zarząd 

 

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu członków, w tym z prezesa, zastępcy i 3 członków. Zarząd 

wybrany na Walnym Zebraniu Członków według zasad określonych w §21 konstytuuje się na pierwszym 

posiedzeniu po wyborach. W składzie zarządu większość stanowić muszą osoby pełnoletnie. 

2. Prezesa Zarządu Walne Zebranie wybiera w odrębnym głosowaniu. 

3. Urzędujący członkowie Zarządu zachowują swoje funkcje do momentu wyboru ich następców. 

4. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci, wykreślenia ze Stowarzyszenia lub niemożliwości 

pełnienia funkcji członka przez okres 6 miesięcy – jego mandat wygasa. 

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 4 Zarząd może 

powołać do swojego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym 

Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba powołanych nie może 

przekroczyć połowy składu Zarządu. 

6. W razie ustąpienia (złożenia rezygnacji) kilku członków Zarządu, ich śmierci, wykreślenia ze 

Stowarzyszenia lub niemożliwości pełnienia funkcji członka przez okres 6 miesięcy – ich mandaty 

wygasają. Powołanie nowych członków następuje w trybie pkt 1 i 2 §25. 

7. Zarząd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. 

8. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz. Zarząd jest odpowiedzialny 

za przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania 

Członków. 

9. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy: 

a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków 

b) opracowywania planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu 

Zebraniu członków do zatwierdzenia 

c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków 

d) podejmowanie uchwał o przyjęciu i skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i 

wspierających 

e) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia 

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami 
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g) powoływanie w miarę potrzeb fachowych organów takich jak komisje i zespoły do realizacji celów 

Stowarzyszenia 

h) składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków 

i) wnioskowanie o nadanie tytułu członka honorowego 

10. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

Zarząd zbiera się w ustalonym przez siebie miejscu i terminie. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes. 

Członkowie Zarządu decydują o sposobie zawiadomienia o posiedzeniu. 

11. Prezes kieruje pracami Zarządu i reprezentuje go na zewnątrz. 

 

§26. 

Do ważności pism i dokumentów Stowarzyszenia w szczególności do zawierania umów, udzielania 

pełnomocnictw i składania oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu 

działających łącznie. 

 

§27. 

Komisja Rewizyjna 

1. Komisja Rewizyjna, zwana także Komisją, składa się z trzech członków wybieranych przez Walne 

Zebranie Członków według zasad określonych w §21. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona 

przewodniczącego i dwóch członków. 

2. Przewodniczący Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu. 

3. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, 

niemożliwości pełnienia funkcji przez okres 6 miesięcy mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy 

Komisji może być uzupełniony spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji na Walnym Zebraniu 

Członków według kolejności uzyskanych głosów. 

 

4. W razie ustąpienia kilku członków Komisji Rewizyjnej, ich śmierci, wykluczeniu ze Stowarzyszenia, 

niemożliwości pełnienia funkcji przez okres 6 miesięcy ich mandaty wygasają. Powołanie nowych 

członków w trybie pkt 1. §27. 

 

5. Urzędujący członkowie Komisji Rewizyjnej zachowują swoje funkcje do momentu wyboru nowych 

następców. 
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6. Członkowie statutu kolegialnego, organu kontroli lub nadzoru odrębnego od organu zarządzającego 

i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru: 

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub 

podległości służbowej (zapis statutowy oraz złożone oświadczenia w tym przedmiocie przez 

osoby wchodzące w skład organu nadzoru lub kontroli). 

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwo skarbowe, (zapis statutowy oraz złożone oświadczenia w tym 

przedmiocie przez osoby wchodzące w skład organu nadzoru lub kontroli). 

 

7. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy: 

a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym 

uwzględnieniem gospodarki finansowej, 

b) przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków 

c) wnioskowanie o udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu 

d) wnioskowanie w przedmiocie zwołania Walnego Zebrania Członków 

8. Komisja Rewizyjna ma prawo wnioskowania o złożenie przez członków władz Stowarzyszenia oraz 

członków Stowarzyszenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. 

 

 

Rozdział V 

Majątek Stowarzyszenia 

 

§28. 

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są: 

a) składki członkowskie, 

b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będącymi w użytkowaniu 

Stowarzyszenia, 

c) krajowe i zagraniczne dotacje, 

d) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy, spadki, 

e) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie, 

f) majątek użyczony czasowo w użytkowanie przez inne organizacje, 

g) dochody z ofiarności publicznej, 
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h) wpływy z tytułu udziału w zyskach innych osób prawnych, których udziałowcem jest Stowarzyszenie, 

i) inne wpływy prawem nie zabronione. 

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia wpłacane mogą być na konto Stowarzyszenia 

i na nim przechowywane. 

3. Co do majątku Stowarzyszenia zabrania się: 

a) udzielania pożyczek i zabezpieczania zobowiązań majątkiem Organizacji w stosunku do jego 

członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów 

oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku 

pokrewieństwa i powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia  albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli, zwanych dalej „osobami 

bliskimi”. 

b) przekazywania ich majątku na rzecz jego 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 preferowanych warunkach. 

c) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego 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  towarów lub i  usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Organizacji, 

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku 

do osób trzecich  po cenach wyższych niż rynkowe. 

4. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd. 

5. Oświadczenie woli w zakresie praw i zobowiązań majątkiem podpisują w imieniu stowarzyszenia dwie 

osoby: prezes i drugi członek Zarządu lub dwie inne osoby upoważnione przez Zarząd. 

 

§ 281 Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

1) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej nie sklasyfikowana (świadczona 

wyłącznie w warunkach domowych) - PKD 86.90.E 

2) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 88.99.Z 

3) działalność innych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 94.99.Z 

4) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 

PKD 88.10.Z 
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§ 282 Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: 

1) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 

PKD 88.10.Z, 

2) wypożyczanie i dzierżawa pozostałego sprzętu użytku osobistego i domowego – PKD 77.29.Z 

3) pozostała działalność wydawnicza – PKD 58.19.Z 

 

§283 1. Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o prowadzeniu przez Stowarzyszenie – bezpośrednio 

lub poprzez uczestniczenie w innym podmiocie - działalności gospodarczej, w następującym zakresie 

przedmiotu działalności: 

1) praktyka lekarska specjalistyczna – PKD 86.22.Z 

2) praktyka pielęgniarek i położnych – PKD 86.90.C 

3) działalność fizjoterapeutyczna – PKD 86.90.D 

4) pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską – PKD 87.10.Z 

5) pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – 

PKD 87.30.Z 

6) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności i napojów – 

PKD 47.11.Z 

2. Podjęcie działalności leczniczej w formie podmiotu leczniczego, następuje uchwałą Zarządu 

Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia wykonuje wówczas czynności podmiotu tworzącego zastrzeżone 

przepisami o działalności leczniczej, w tym ustala „Regulamin organizacyjny” i zatrudnia kierownika 

podmiotu leczniczego. 

Rozdział VI 

Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia 

 

§29. 

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie: 

a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków 

b) wydanie postanowienia przez Sąd Rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności 

co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga oddania 

2/3 głosów za rozwiązaniem Stowarzyszenia. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie zwołuje 

się Nadzwyczajne Zebranie, które w tych sprawach podejmuje decyzje zwykłą większością głosów bez 

względu na liczbę obecnych członków. 
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3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale 

Walnego Zebrania Członków, a realizowane przez organizacje pożytku publicznego. 

4. Likwidatorami majątku Stowarzyszenia mogą być członkowie Stowarzyszenia lub osoba wyznaczona 

przez Sąd. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§30. 

Składki członkowskie wpłacane na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi. 

 

§31. 

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego o zarejestrowaniu 

Stowarzyszenia. 

 


