STATUT
STOWARZYSZENIE HOSPICJUM
ŚW. OJCA PIO W PSZCZYNIE

Statut Stowarzyszenia Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba.
§1
Tworzy się stowarzyszenie pod nazwą „Hospicjum Św. Ojca Pio”
§2
Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
§3
Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Pszczyna.
§ 3a
Stowarzyszenie może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II
Postanowienia ogólne.
§4
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem.
§5
Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadami Kościoła Rzymsko – Katolickiego,
zasadami Deontologii i Etyki Lekarskiej oraz zasadami Karty Hospicyjnej.
§6
Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy, działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
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§ 6a
Stowarzyszenie może przystąpić do innych związków i organizacji.
§7
Stowarzyszenie realizuje posługę choremu i jego rodzinie. Do przeprowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników oraz może podjąć decyzje o podpisaniu umów cywilno – prawnych z
członkami Stowarzyszenia. W sprawach dotyczących zatrudnienia stosuje się odpowiednie przepisy
Kodeksu Pracy.
§ 7a
„Stowarzyszenie działa w oparciu o ustawę z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
Nr 79 poz 855 z późniejszymi zmianami), w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz 873), oraz w oparciu o niniejszy statut.”

Rozdział III
Cele i sposoby realizacji.
§8
Celem stowarzyszenia jest:
1. Ciągła opieka paliatywna nad osobami przewlekle chorymi, a w szczególności nad chorymi
w terminalnym okresie choroby nowotworowej zgodnie z zasadami Kościoła Rzymsko –
Katolickiego oraz zasadami Deontologii i Etyki Lekarskiej.
2. Opieka sprawowana jest przez Stowarzyszenie, które obejmuje chorego i jego rodzinę w
domu chorego lub w hospicjum stacjonarnym, po jego wybudowaniu.
3. Ochrona i promocja zdrowia jak powyżej oraz w szczególności:
a) otoczenie wszelką możliwą opieką domową chorych, znajdujących się w terminalnej fazie
choroby nowotworowej i chorych przewlekle,– oraz ich rodzin,
b) pomoc rodzinie w okresie choroby oraz żałoby,
c) działania wspierające osób po przebytej chorobie nowotworowej,
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d) powstanie Hospicjum stacjonarnego.
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5. Działalność charytatywna
6. Działalność na rzecz integracji oraz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej,
7. Prowadzenie działalności informacyjno- szkoleniowej,
8. Realizowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych.
§9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Ciągłą opiekę nad przewlekle chorymi przez:
a) wpływ na stan psychiczny i duchowy chorego i jego rodziny
b) uśmierzanie cierpień fizycznych
c) rehabilitację fizyczną
d) w/w stanowią 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) Organizowanie i promowanie wolontariatu.
7) Upowszechnianie idei i metod opieki nad ludźmi nieuleczalnie i przewlekle chorymi.
8) Pogłębianie życia duchowego członków Hospicjum, świadczenie wzajemnej pomocy,
szerzenie idei zrozumienia, tolerancji i życzliwości.
9) Organizowanie imprez, wycieczek, pielgrzymek oraz działań integracyjnych.
10) Prowadzenie działalności gospodarczej.
11) Stowarzyszenie realizuje swoją działalność leczniczą poprzez wyodrębnione wewnętrzne
struktury organizacyjne.
12) Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz osób ciężko chorych w
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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).
13) 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.
14) Przedmiotem nieodpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:
a) Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych
– kod PKD 94.99.Z
b) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana –
kod PKD 86.90.E
c) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych – kod PKD 88.10.Z
d) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod
PKD 88.99.Z
e) Praktyka lekarska specjalistyczna – kod PKD 86.22.Z
f) Działalność pielęgniarek i położnych – kod PKD 86.90.C
g) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej –
kod PKD 86.90.E
h) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – kod
PKD 77.29.Z
15) Przedmiotem odpłatnej działalności pożytku publicznego stowarzyszenia jest:
a) Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych –
kod PKD 94.99.Z
b) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod
PKD 86.90.E
c) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – kod
PKD 88.99.Z
d) Praktyka lekarska specjalistyczna – kod PKD 86.22.Z
e) Działalność pielęgniarek i położnych – kod PKD 86.90.C
f) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej – kod
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PKD 86.90.E
16) 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).
17) Pozyskiwanie środków finansowych (na cele z § 8) w formie darowizn, dotacji i subwencji.

Rozdział IV
Sposoby nabywania i utraty członkostwa.
§ 10
1. Prawo nabywania członkostwa przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych.
2. Małoletni w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych
mogą należeć do stowarzyszenia w charakterze wolontariuszy.
3. Cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą
należeć do stowarzyszenia.
4. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
mogą być jedynie wspierającymi członkami stowarzyszenia.
§ 11
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenie.
§ 11a
Członkowie Hospicjum dzielą się na:
1.

Zwyczajnych

2.

Wspierających
§ 12

Członkowie wspierający Stowarzyszenie nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz nie
biorą udziału w głosowaniu w sprawach należących do kompetencji Walnego Zebrania.
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§ 13
Członkostwo stowarzyszenia nabywa się po rocznym okresie pracy wolontaryjnej na rzecz
stowarzyszenia oraz z chwilą podpisania deklaracji członkowskiej, zawierającej rekomendację
jednego czynnego członka stowarzyszenia i zatwierdzonej przez Walne Zebranie.
§ 14
Utrata członkostwa poprzez skreślenie z listy członków dokonywane jest uchwałą na Walnym
Zebraniu w następujących przypadkach:
1.

Rezygnacja członka złożonej na piśmie.

2.

Zaniedbywania określonych w § 17 obowiązków członka stowarzyszenia.

3.

Zainteresowanemu, o którym mowa w ust. 2 pozbawionemu członkostwa służy odwołanie

do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia o pozbawieniu członkostwa.
4.

Śmierć członka.
§ 15

Władze stowarzyszenia prowadzą ewidencję członków i wydają członkom legitymację
członkowskie.

Rozdział V
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 16
Członek zwyczajny stowarzyszenia ma prawo:
1.

Uczestniczyć w ogólnych zebraniach stowarzyszenia.

2.

Wybierać i odwoływać członków wszystkich władz stowarzyszenia oraz być wybieranym

do tych władz.
3.

Korzystać z pomocy stowarzyszenia w sprawach dotyczących działalności statutowej tego

stowarzyszenia.
4.

Występować z wnioskami i postulatami do władz stowarzyszenia.

5.

Być na bieżąco informowanym o wszystkich decyzjach i działaniach stowarzyszenia.

6.

Brać udział w zebraniach, na których władze stowarzyszenia podejmują uchwały dotyczące
7
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jego osoby.
§ 17
Członek zwyczajny stowarzyszenia ma obowiązek:
1.

Brać czynny udział w życiu stowarzyszenia poprzez realizację jego celów.

2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał stowarzyszenia oraz regularnie opłacać składki
członkowskie
3. Uczestniczyć w ogólnych zebraniach hospicyjnych oraz w Walnym Zebraniu Członków.
4. Realizować i propagować ideę bezinteresownej pomocy chorym.
5. Zaznajamiać się z problematyką opieki paliatywno – hospicyjnej w celu doskonalenia
działań dla dobra chorego.
§ 17a
Członek wspierający ma:
1. Prawo zgłaszać postulaty i wnioski do władz stowarzyszenia.
2. Obowiązek przestrzegać postanowień statutu, udzielać stowarzyszeniu pomocy w
realizowaniu jego statutowych zadań i w miarę możliwości wspierać finansowo.

Rozdział VI
Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnianie
składu oraz ich kompetencje.
Władzami stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków.
2. Zarząd stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
Władze stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
Wybory władz stowarzyszenia odbywają się na następujących zasadach:
1. Kandydatem może być wyłącznie osoba uprawniona do głosowania na zebraniach
dokonujących wyboru.
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2. Ilość kandydatów jest nieograniczona.
3. Głosowanie jest tajne.
4. Prezes stowarzyszenia wybierany jest bezpośrednio na Walnym Zebraniu.
5. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata.
6. Funkcję prezesa stowarzyszenia można pełnić tylko przez dwie kadencje z rzędu.
7. Odwołanie członka władz stowarzyszenia odbywa się na takich samych zasadach jak wybór.
8. Wybrani do władz stowarzyszenia zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość
głosów.
9. Uzupełnienie władz stowarzyszenia następuje na Walnym Zebraniu.

§ 18a
Walne Zebranie Członków może być:
1. Zwyczajne
2. Nadzwyczajne
§ 18b
Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i ma charakter sprawozdawczy lub
sprawozdawczo – wyborczy (po zakończeniu kadencji), a jego termin, miejsce odbycia i porządek
obrad ustala Zarząd stowarzyszenia i powiadamia o tym członków w sposób określony w § 20a na
co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zebrania.
§ 19
Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
1. Dokonywanie zmian w statucie.
2. Uchwalanie programu działania stowarzyszenia.
3. Wybór członków Zarządu, Prezesa i Komisji Rewizyjnej.
4. Przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi
absolutorium.
5. Ustalenie wysokości i zasad pobierania składek członkowskich.
6. Odwoływanie członków Zarządu.
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7. Podejmowanie uchwały o liczbie członków Zarządu.
8. Podejmowanie uchwały o liczbie członków Komisji Rewizyjnej.
9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie odwołań członków pozbawionych członkostwa.
11. Podejmowanie decyzji i chwał w sprawach przedłożonych przez członków podczas
Walnego Zebrania Członków.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia.
13. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia osób z listy członków stowarzyszenia.
§ 20
Sesję Walnego Zebrania zwołuje Zarząd.
Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/5 członków
stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni od daty
zgłoszenia wniosku. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od złożenia
wniosku, zwołuje go Komisja Rewizyjna.
§ 20a
Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez wywieszenie w siedzibie Stowarzyszenia
obwieszczenia wskazującego dzień, godzinę, miejsce Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad.
Obwieszczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostaje wywieszone na co najmniej dwa
tygodnie przed terminem Zebrania.
§ 21 (skreślony)
§ 22
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W braku przewidzianej liczby
uprawnionych do głosowania członków stowarzyszenia dla ważności podejmowanych uchwał
Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie, po 15 minutach od rozpoczęcia
pierwszego terminu, a powzięte wtedy uchwały są prawomocne bez względu na liczbę obecnych
uprawnionych do głosowania.
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§ 23
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Na żądanie co najmniej 1/10 obecnych, prezes stowarzyszenia zarządza głosowanie tajne.
§ 23a
Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna:
1. Zarząd składa się z 4-9 członków, a komisja rewizyjna z 3 – 5 członków.
2. Organy te podejmują uchwały zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej
połowy składu.
§ 23b
1. Kandydatem do władz stowarzyszenia może być członek zwyczajny.
2. Ilość kandydatów jest nieograniczona.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z uwzględnieniem § 23 statutu stowarzyszenia.
4. Odwołanie członka władz odbywa się na tych samych zasadach co wybór.
5. Do Zarządu i Komisji rewizyjnej oraz na Prezesa zostają wybrani kandydaci, którzy
uzyskali największą ilość ważnie oddanych głosów.
6. Zarząd na pierwszym swym posiedzeniu wybiera ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza,
skarbnika i członków. Zarząd ma prawo powierzyć osobom spoza Zarządu realizowanie
doraźnych celów.
7. Zabrania się członkom stowarzyszenia (art. 20 pkt 7 litera: a, b, c, d ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):
◦ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy
pozostają w stosunku pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są
związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej „osobami
bliskimi”,
◦ przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
◦ wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to
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wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o
którym mowa w art. 3 ust. 3,
◦ zakup towarów lub 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 lub po cenach wyższych niż rynkowe.
8.

Pojęcie osób bliskich odnosi się do następujących członków Stowarzyszenia: 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 lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 24
Kompetencje Zarządu stowarzyszenia:
1.Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
1a.Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie, w
tym zawsze Prezes lub Wiceprezes.
2.Uchwalanie budżetu.
2a.Kierowanie całokształtem działalności Hospicjum.
2b.Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i jego finansami.
2c.Organizowanie Walnych zebrań.
2d.Składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z działalności Zarządu.
2e.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
3.Podejmowania decyzji w sprawach nie należących do innych organów.
4. Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim,
we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Nie
mogą być członkami organu zarządzającego skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; mogą otrzymywać z tytułu
pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie
wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez
Prezesa GUS za rok poprzedni.
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5. Każdy członek zarządu czy organu kontroli wewnętrznej składa oświadczenie o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.:
-oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz o niepozostawaniu w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z
tytułu zatrudnienia wobec członków zarządu (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 4);
-oświadczenie członka zarządu o niekaralności (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 5).
6. Każdy z członków zarządu lub kontroli wewnętrznej winien złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego oświadczenia:
-członków zarządu na temat statusu działalności gospodarczej – o tym, że jest ona działalnością dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego (art. 20 ust. 1 pkt 2);
-członków zarządu o przekazywaniu całego dochodu (nadwyżka przychodów nad kosztami) OPP na
działalność pożytku publicznego (zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 pkt 3).

§ 25
1. Statutowym, kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od organu zarządzającego
i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru, jest Komisja
Rewizyjna.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani
pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być osoby, które nie były skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
4. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: przewodniczącego,
sekretarza i członka Komisji.
5. Komisja Rewizyjna nadzoruje i kontroluje działalność finansową Zarządu oraz kontroluje
zgodność jego działania ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
6. Przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę i składa na Walnym Zebraniu pisemne
sprawozdanie wraz z wnioskiem. Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym
składa wniosek o udzielenie, bądź nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
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Rozdział VII
Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań
majątkowych, warunki ważności jego uchwał.
§ 26
Stowarzyszenie reprezentowane jest przez Zarząd. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do
reprezentowania Stowarzyszenia na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 27
1. Sposób reprezentacji: umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne dokumenty
powodujące rozporządzanie majątkiem stowarzyszenia podejmują w imieniu Zarządu dwie
osoby – zawsze Prezes lub Wiceprezes oraz sekretarz lub skarbnik.
2. Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz ważność uchwał Zarządu Stowarzyszenia musi
być potwierdzone przez głosowanie jawne większością głosów członków Zarządu.
§ 27a
Sprawozdanie finansowe, wykonane zgodnie z przepisami o rachunkowości, podpisuje cały zarząd.
§ 28 (skreślony)

Rozdział VIII
Sposób uzyskiwania środków finansowych.
§ 29
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej
działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia, składek członkowskich oraz z ofiarności
publicznej.
2. Stowarzyszenie z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny,
spadki, zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalności gospodarczą według ogólnych zasad
określonych w odrębnych przepisach.
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4. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy do realizacji wyłącznie celów
statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
5. Stowarzyszenie może przyjmować dotacje, granty i subwencje według zasad określonych w
odrębnych przepisach.
§ 30 (skreślony)

Rozdział IX
Zasady dokonywania zmian w Statucie.
§ 31
1. Zmiany w statucie uchwala Walne Zebranie Stowarzyszenia Zgodnie z §22 i 23.
2. Zmiany w Statucie podlegają zatwierdzeniu przez Sąd Rejestrowy na wniosek złożony przez
Zarząd do właściwego sądu rejonowego.

Rozdział X
Sposób rozwiązywania stowarzyszenia.
§ 32
1. Rozwiązywanie stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania
stowarzyszenia zgodnie z § 22 i 23. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie wyznaczy Komisji
Likwidacyjnej wtedy likwidatorami są członkowie Zarządu.
2. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez Sąd zarządza on likwidację stowarzyszenia
wyznaczając likwidatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel charytatywny zatwierdzony
uchwałą Walnego Zebrania.
4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia, a w razie
nieposiadania majątku przez likwidowane stowarzyszenie, koszty likwidacji pokrywa się ze
Skarbu Państwa.
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Rozdział XI
Hospicjum stacjonarne.
§ 33
Stowarzyszenie ma prawo rozszerzyć działalność o budowę hospicjum stacjonarnego, w tym
noclegowni dla bezdomnych i kuchni dla ubogich.
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Zmiany do statutu zostały przyjęte Uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
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