
Statut  Towarzystwa Przyjaciół Kro śnieńskiego  Hospicjum 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwa Przyjaciół Kro śnieńskiego  Hospicjum  zwane 
dalej Towarzystwem  

§ 2 
1. Siedzibą Towarzystwa  jest miasto Krosno. 
2. Adres siedziby organów Towarzystwa: 38-400 Krosno, ul. Grodzka  45A.  

 
§ 3 

Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo  moŜe działać na terenie innych państw z 
poszanowaniem tamtejszego prawa 
 

§ 4 
Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony. 
 

§ 5 
1. Towarzystwo posiada osobowość prawną. 
2. Towarzystwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności 
zaś:  ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 
855 z późn. zm.), ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 
r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 

 
§ 6 

1. Towarzystwo moŜe naleŜeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o 
podobnych celach. 
2. O przystąpieniu do tych organizacji bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie 
Członków  bezwzględna większością  głosów.  

 
§ 7 

1. Działalność Towarzystwa oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej  członków. 
2. Towarzystwo moŜe prowadzić działalność gospodarczą, z której  dochód słuŜy realizacji       

celów statutowych i nie moŜe być przeznaczony do podziału między członków. 
3. Do prowadzenia swych spraw, Stowarzyszenie moŜe zatrudniać  pracowników lub zlecać 

określone zadania innym podmiotom. 
  

ROZDZIAŁ II 
CELE I FORMY DZIAŁANIA 

 
§ 8 

1. Celami Towarzystwa są działania: 

1)  na rzecz  krośnieńskiego Hospicjum, 
2)  charytatywne,  
3)  dotyczące ochrony i promocji zdrowia,  
4)  na rzecz osób niepełnosprawnych,  
5)  edukacyjne i oświatowe, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia,  
6)  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 
społeczeństwami,  
7)  promocyjne  i organizacyjne wolontariatu, 
8)  wspomagające rozwój wspólnot, obszarów wiejskich i społeczności lokalnych, 



9)  na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania patriotyzmu, 
świadomości  narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
10) promujące region, 
11) tworzące warunki wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieŜy i dorosłych 
mieszkańców  regionu. 
12) kształtowanie świadomości europejskiej. 

 
2. Towarzystwo swe cele realizuje poprzez: 

1) organizację akcji społecznej „Pola Nadziei”,   
2) organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów słuŜących propagowaniu ochrony 

zdrowia, idei wolontariatu, idei hospicyjnej 
3)  pozyskiwanie finansowych środków zewnętrznych  kierowanych na realizację celów 

Towarzystwa, 
4) działalność wydawniczą, 
5) prowadzenie kwest, zbiórek publicznych, loterii itp.  
6) inne formy pozyskiwania środków finansowych dla realizacji celów Towarzystwa, 
7) prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, szczególnie w zakresie zdrowia i 

wolontariatu, 
8) organizowanie wsparcia dla potrzebujących, 
9) organizowanie opieki dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, 
10) prowadzenie innych działań zgodnych z celami Towarzystwa.  
 

 
ROZDZIAŁ III 

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWI ĄZKI         
 

§ 9 
1.  Towarzystwo tworzą członkowie:         

1) zwyczajni,  
2) wspierający, 
3) honorowi.  

2.  Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne posiadający pełną zdolność do 
czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.  
3. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania,  mogą być Członkami 
Towarzystwa, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.  
4. Osoba prawna moŜe być członkiem wspierającym Towarzystwa. 

 
§ 10 

1.  Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa moŜe być kaŜda osoba fizyczna, która spełnia 
wymagania zawarte w § 9, ust 2 oraz: 

1) złoŜy deklarację członkowską na piśmie zawierającą oświadczenie o przystąpieniu 
oraz zobowiązanie do opłacania składek, 

2) przedstawi pozytywną opinię jednego  członka zwyczajnego Towarzystwa.  
2.  Członkiem zwyczajnym staje się na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa. 
3. Członkowie zwyczajni mają prawo: 

1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa, 
2) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez 

Towarzystwa, 
3) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa. 

4. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: 
1)  brania udziału w działalności Towarzystwa i realizacji jego celów, 
2)  przestrzegania statutu i uchwał władz Towarzystwa, 
3)  regularnego opłacania składek członkowskich. 

 



§ 11 
1. Członkiem wspierającym Towarzystwa moŜe zostać osoba fizyczna lub prawna 

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. 
2. Członkiem wspierającym staje się po przyjęciu pisemnej deklaracji przez Zarząd, 

sankcjonujący stosowną uchwałą. 
3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą 

jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa, poza tym 
posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. 

4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, 
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa. 

 
§ 12 

1. Członkiem Honorowym Towarzystwa moŜe być osoba fizyczna, która wniosła wybitny 
wkład w działalność i rozwój Towarzystwa. 

2. Członkostwo  honorowe nadaje  Walne Zebranie na wniosek 10  członków Towarzystwa 
lub Zarząd Towarzystwa. 

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. 
4. Nadanie członowi zwyczajnemu Towarzystwa godności członka honorowego , nie 

powoduje utraty przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego z wyłączeniem 
pkt 16.  

 
§ 13 

1. Utrata członkostwa następuje na skutek: 
1) pisemnej rezygnacji złoŜonej na ręce Zarządu, 
2) wykluczenia przez Zarząd z własnej inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek co 

najmniej 3 członków Towarzystwa, z powodu: 
a. łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Towarzystwa, 
b. notorycznego nie brania udziału w pracach Towarzystwa, 
c. nie płacenia składek za okres pół roku, 

3)   śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne. 
2. Od uchwały Zarządu w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub 
pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebranie 
Członków w terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia o treści uchwały.  Uchwała 
Walnego Zebrania członków jest ostateczna. 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
WŁADZE TOWARZYSTWA 

 
§ 14 

1.  Władzami Towarzystwa są: 
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna. 
 

§ 15 
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa cztery  lata, a ich wybór odbywa 
się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów, chyba Ŝe Walne Zebranie 
Członków postanowi  inaczej.  

 
      § 16 

1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile  Statut nie  
stanowi inaczej. 



2. JeŜeli w pierwszym terminie na Walnym Zebraniu nie uczestniczy co najmniej połowa 
liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte 
odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych. 
3. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o Zebraniu i nie moŜe być 
wyznaczony wcześniej niŜ po upływie ½ godziny po pierwszym terminie.  

 
§ 17 

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyŜszą władzą Towarzystwa. W Walnym Zebraniu 
Członków biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, 
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście. 

2.   Walne Zebranie Członków moŜe być zwyczajne i nadzwyczajne. 
3.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd 
Towarzystwa. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co 
najmniej na 7 dni przed terminem zebrania. 
4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków moŜe się odbyć w kaŜdym czasie. Jest 
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny 
wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. Zarząd zwołuje 
Walne Zebranie niezwłocznie po otrzymaniu wniosku – termin odbycia Walnego Zebrania 
Członków musi przypadać w ciągu 2 miesięcy od chwili złoŜenia wniosku.  
5.  Do Ŝądania zwołania Walnego Zebrania Członków dołącza się proponowany porządek 
obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić. Porządek moŜe być rozszerzony przez 
Zarząd o inne punkty.   
6.  Uchwały Walnego Zebrania Towarzystwa zapadają bezwzględną większością głosów w 
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. 
7.   Do kompetencji Walnego Zebrania naleŜą: 

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa, 
2) uchwalania zmian statutu, 
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa, 
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) uchwalanie budŜetu, 
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na 

rzecz Towarzystwa, 
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, 
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, 
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub 

jego władze, 
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku, 
13)   podejmowanie uchwał w kaŜdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich 

sprawach nie zastrzeŜonych do kompetencji innych władz Towarzystwa. 
 

§ 18 
1.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania Członków, reprezentowania  Towarzystwa na zewnątrz. 
2.  Zarząd składa się z 5-7 osób: w tym prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i 
członków. Prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza wybiera Zarząd spośród swoich 
członków. O liczebności Zarządu decyduje Walne Zebranie członków.  
3.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niŜ raz na 
kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes. 
4.  Do kompetencji Zarządu naleŜą: 

1) realizacja celów Towarzystwa, 
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 
3) sporządzanie planów pracy i budŜetu, 



4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, 
5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciąŜaniu majątku Towarzystwa, 
6) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz, 
7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków, 
8) przyjmowanie i skreślanie członków. 
 
 

§ 19 
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością 
Towarzystwa. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza. 
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej naleŜy: 

1) kontrolowanie działalności Zarządu, 
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz 

zebrania  Zarządu, 
4) składanie wniosków o udzielenie lub nie  absolutorium dla władz Towarzystwa, 
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków. 

 
§ 20 

W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, 
uzupełnienie ich składu moŜe nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali 
członkowie organu, który uległ zmniejszeniu.  W tym trybie moŜna powołać nie więcej niŜ 
połowę składu organu. Dokooptowani członkowie muszą być zatwierdzeni  przez najbliŜsze 
Walne Zebranie.  

 
ROZDZIAŁ V 

MAJĄTEK I FUNDUSZE 
 

§ 21 
1.   Majątek Towarzystwa powstaje: 

1) ze składek członkowskich, 
2) darowizn, spadków, zapisów, 
3) dotacji i ofiarności publicznej, 
4) własnej działalności statutowej według zasad określonych w innych przepisach. 

2. Towarzystwo  moŜe prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o 
działalności poŜytku publicznego i wolontariacie. 
3.  Wszelkie środki pienięŜne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. 
4. Towarzystwo  prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału kaŜdego roku. 
Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd w ciągu 30 
dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Towarzystwa. 
6. Zabronione jest: 

1) udzielanie poŜyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Towarzystwa w 
stosunku do członków, pracowników oraz ich osób bliskich z którymi pozostają w związku 
małŜeńskim lub w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 
2) przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków lub pracowników lub ich osób 
bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli 
przekazanie  to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach.  
3) wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków lub pracowników lub ich 
osób bliskich na zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich chyba, Ŝe  to 
wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Towarzystwa. 



4) dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie Towarzystwa lub pracownicy lub  ich osoby bliskie na 
zasadach innych niŜ w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyŜszych niŜ rynkowe.  

 
§ 22 

1.  Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciąŜania majątku Towarzystwa podejmuje 
Zarząd. 
2.  Następujące czynności Zarządu majątkiem  Towarzystwa wymagają zgody Walnego 
Zebrania Członków: 

1)  nabycie, zbycie lub obciąŜenie nieruchomości, 
2)  nabycie, zbycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce, 
3)  zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie składnikiem majątku Towarzystwa o  
     wartości wyŜszej od 20 000 zł. 
4)  wynajęcie lub wydzierŜawienie nieruchomości Towarzystwa na okres dłuŜszy niŜ 3 

lata, 
5) przyjęcie lub odrzucenie spadku 

3.  Dla waŜności oświadczeń woli a w szczególności: zaciągania zobowiązań, zawierania 
umów, udzielania pełnomocnictwa i podpisywania pism i dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków majątkowych Towarzystwa  wymagane są podpisy dwóch osób:  Prezesa lub  
Wiceprezesa oraz Skarbnika.  
3. Dla waŜności innych pism  i dokumentów wymagany jest jeden podpis Prezesa lub 
Wiceprezesa oraz parafa Sekretarza.  

ROZDZIAŁ VI 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 23 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa 
podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności  co najmniej 
połowy członków Towarzystwa; §16, ust. 2 nie stosuje się.  
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zebranie Członków określa 
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 

 
§ 24 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy 
Prawo o Stowarzyszeniach. 


