STATUT WARSZAWSKIEGO HOSPICJUM SPOŁECZNEGO

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Warszawskie Hospicjum Społeczne (The Warsaw Social Hospice), zwane dalej "Hospicjum",
powołane przez grupę założycielską jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada
osobowość prawną.
§2
Siedzibą Hospicjum jest miasto stołeczne Warszawa.
§3
Działalność Hospicjum obejmuje miasto stołeczne Warszawę.
§4
Hospicjum może być członkiem innej organizacji krajowej lub międzynarodowej, w tym
związków stowarzyszeń, o ile organizacje te posiadają taki sam lub podobny cel działania.
§5
Hospicjum może używać pieczęci i odznaki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§6
Hospicjum może używać nazwy skróconej "WHS".

ROZDZIAŁ II
Cele i sposoby działania
§7
Celem Hospicjum jest towarzyszenie choremu i jego rodzinie w terminalnym okresie choroby
nie poddającej się leczeniu przyczynowemu, szczególnie choroby nowotworowej, przez
roztoczenie kompleksowej opieki domowej nad osobami, u których zachodzi konieczność
leczenia objawowego, pielęgnacji
i wsparcia duchowego oraz pomocy w rozwiązywaniu innych problemów związanych
z chorobą.
§8
Dla osiągnięcia swoich celów Hospicjum prowadzi działalność pożytku publicznego poprzez:
− pracę zespołów opieki domowej, składających się z członków: lekarzy, pielęgniarek,
psychologów, rehabilitantów, osób duchownych oraz ochotników bez wykształcenia
medycznego,
− pomoc rzeczową i finansową dla chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej,

pomoc społeczną i edukacyjną chorym i członkom ich rodzin,
ochronę i promocję zdrowia,
propagowanie idei i metody opieki hospicyjnej,
kultywowanie i propagowanie chrześcijańskich wartości etycznych i moralnych oraz
kierowanie się nimi w działalności statutowej,
− organizowanie naboru i szkolenia zespołów wolontariuszy sprawujących opiekę
paliatywną,
− kształcenie osób zainteresowanych (np. lekarzy, pielęgniarek, psychologów) w dziedzinie
opieki paliatywnej,
− wypożyczanie sprzętu medycznego,
− działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych,
informacyjnych i literatury naukowej z dziedziny opieki paliatywnej,
− organizowanie zbiórek pieniężnych na rzecz hospicjum,
− pozyskiwanie funduszy publicznych.
Hospicjum współpracuje z rodziną chorego, lekarzem rejonowym, stowarzyszeniami lub
fundacjami o podobnych do Hospicjum celach statutowych oraz z organami administracji
państwowej.
−
−
−
−

§9
Działalność wymieniona w § 8 jest działalnością statutową Hospicjum i jest prowadzona
nieodpłatnie.
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia
swoich zadań statutowych może zatrudniać pracowników.
§ 11
1. Członkowie dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Hospicjum może być każda osoba fizyczna, która pragnie nieść
bezinteresowną pomoc chorym i zobowiąże się postępować zgodnie z Regulaminem
Członka Warszawskiego Hospicjum Społecznego. Ochotnicy pragnący rozpocząć pracę w
Hospicjum odbywają szkolenie przygotowujące do tej pracy, a następnie pod opieką
członka WHS przechodzą staż kandydacki. Po podpisaniu deklaracji członkowskiej
i podjęciu przez Zarząd decyzji o przyjęciu w poczet członków Hospicjum mogą
rozpocząć samodzielną pracę przy chorych.
3. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna, która zobowiąże
się do popierania w określonej formie działalności Hospicjum i zostanie przyjęta przez
Zarząd. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
4. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
Hospicjum. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na
wniosek Zarządu.

§ 12
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) udziału we wszystkich formach działalności Hospicjum,
c) korzystania z pomocy szkoleniowej i naukowej.
2. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego. Nie przysługuje im także głos stanowiący
w statutowych władzach Hospicjum.
3. Członkowie honorowi:
a) nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego,
b) mają prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Hospicjum,
c) mają prawo do udziału we wszystkich formach działalności Hospicjum,
d) mają prawo do korzystania z pomocy szkoleniowej i naukowej,
e) są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Hospicjum,
b) aktywnego udziału w urzeczywistnianiu celów Hospicjum,
c) wywiązywaniu się z przyjętych wobec Hospicjum zobowiązań,
d) regularnego opłacania składek na rzecz Hospicjum w wysokości ustalonej przez Walne
Zgromadzenie Członków.
§ 13
Członkostwo ustaje na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia członka, które zgłosi Zarządowi na piśmie,
b) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Hospicjum, a także działania na szkodę Hospicjum,
c) skreślenia przez Zarząd członka wspierającego - osoby prawnej z chwilą utraty przez
niego osobowości prawnej lub niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań,
d) śmierci członka,
e) uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków z powodu nie uczestniczenia w pracach
Hospicjum, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności w Walnych Zgromadzeniach przez
okres 2 lat,
f) utraty przez honorowego członka publicznego zaufania. Uchwałę dotyczącą pozbawienia
honorowego członkostwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek
Zarządu.
Odwołanie od uchwały Zarządu w kwestii członkostwa zwyczajnego i wspierającego
rozpatruje Walne Zgromadzenie Członków. Termin do złożenia odwołania wynosi 14 dni
licząc od daty zawiadomienia o decyzji.

ROZDZIAŁ IV
Władze Hospicjum
§ 14
1. Władzami Hospicjum są:
a) Walne Zgromadzenie
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
3. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zgromadzenie w drodze tajnego
głosowania.
4. Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani każdym czasie przez
Walne Zgromadzenie.
5. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje również na skutek śmierci lub
rezygnacji członka.
6. W przypadku ustąpienia członków władz w okresie trwania kadencji władzom tym
przysługuje prawo dokooptowania nowych członków w liczbie nieprzekraczającej 1/2
liczby członków władz pochodzących z wyboru.
ROZDZIAŁ V
Walne Zgromadzenie
§ 15
1. Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą
Hospicjum.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
b) przyjęcie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) przyjmowanie uchwał dotyczących zgłoszonych wniosków,
d) ustalenie wysokości składek członkowskich,
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) uchwalenie rozwiązania Hospicjum i wybór likwidatora,
h) rozdysponowanie majątku Hospicjum w przypadku jego rozwiązania,
i) udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
§ 16
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy
obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych. Drugi termin zebrania prowadzący
zebranie może wyznaczyć po przerwie wynoszącej co najmniej pół godziny lub w innym
terminie.
§ 17
Walne Zgromadzenie odbywa się raz w roku.

§ 18
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie
przynajmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony
do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie miesiąca od daty
złożenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad wnioskami,
będącymi podstawą jego zwołania.
§ 19
Walne Zgromadzenie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd,
zawiadamiając o tym wszystkich członków na czternaście dni wcześniej przed terminem
Zgromadzenia.
ROZDZIAŁ VI
Zarząd
§ 20
Do zakresu działania Zarządu należy:
a) reprezentowanie Hospicjum na zewnątrz,
b) kierowanie Hospicjum i składanie sprawozdań ze swojej działalności,
c) ustalanie struktury organizacyjnej organów wykonawczych,
d) zarządzanie działalnością finansową Hospicjum,
e) organizacja Walnych Zgromadzeń i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
f) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
g) uchwalania zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.
§ 21
1. W skład Zarządu wchodzi minimum 4 członków: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez sekretarza co najmniej raz na kwartał.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Przy równej liczbie głosów
decyduje głos Prezesa lub pod jego nieobecność wiceprezesa.
4. Mandat członka Zarządu wygasa w razie jego śmierci, rezygnacji lub odwołania
z pełnionej funkcji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd działa zmniejszonym
składzie do końca kadencji, jeżeli liczba członków Zarządu nie będzie mniejsza niż 4.
6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej 4,Zarząd zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w celu przeprowadzenia wyborów
uzupełniających. Kadencja nowo wybranych członków trwa do końca kadencji Zarządu.
7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkowie Zarządu składają oświadczenia o niekaralności zgodnie z treścią art.20 ust.
Pkt.5 ustawy o OPP z dn. 12.03.2010 r.

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Hospicjum,
b) przedstawienie Zarządowi zaleceń po przeprowadzeniu kontroli,
c) sporządzanie trzyletnich sprawozdań z przeprowadzonych kontroli i przedstawienie ich
Walnemu Zgromadzeniu,
d) stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Hospicjum mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu
Hospicjum z głosem doradczym.
§ 23
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi
w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
c) członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenia o niekaralności
zgodnie z treścią art.20 ust. Pkt.5 ustawy o OPP z dn. 12.03.2010 r.
ROZDZIAŁ VIII
Majątek Hospicjum
§ 24
Na działalność swoją Hospicjum uzyskuje środki pochodzące z następujących źródeł:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, dotacje, środki z funduszy publicznych, spadki i zapisy krajowe i zagraniczne
oraz inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych,
c) wpływy z odpisu 1%,
d) środki ze zbiórek publicznych, imprez kulturalno-oświatowych, zabaw i loterii
organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
e) fundusze zgromadzone w bankach,
f) inne dochody.

§ 25
Hospicjum cały swój dochód przeznacza na działalność,
w § 8,, będącą wyłączną działalnością statutową Hospicjum.
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§ 26
1. Majątek Hospicjum nie może być wykorzystywany do udzielania pożyczek lub
zabezpieczania zobowiązań jego członków, członków organów lub pracowników oraz
osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Majątek Hospicjum nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach.
3. Majątek Hospicjum nie może być wykorzystywany na rzecz jego członków, członków
organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Hospicjum.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
w których uczestniczą członkowie Hospicjum, członkowie jego organów lub pracownicy
oraz osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 27
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj
członkowie Zarządu łącznie, przy czym jednym z nich musi być aktualnie wybrany Prezes lub
jego Zastępca.
§ 28
Darczyńcy i spadkodawcy mają prawo zażądać, aby przekazane przez nich środki materialne
były zużyte na cele przez nich wskazane, jednakże mieszczące się w celach statutowych
Hospicjum.

ROZDZIAŁ IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Hospicjum
§ 29
1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Hospicjum wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
Członków podjętej większością 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie powołuje likwidatorów zwykłą większością głosów.
3. Majątek pozostały po likwidacji Hospicjum przeznacza się na cele, którym Hospicjum
służyło. Uchwały w tym przedmiocie podejmuje przed rozwiązaniem Walne
Zgromadzenie.

