
STATUT 

Stowarzyszenia "PALIUM" w Lubinie 

Rozdział I Postanowienia ogólne. 

§ 1. 
Stowarzyszenie o nazwie "PALIUM" w Lubinie jest dobrowolną, samorządną, trwałą 
organizacją prowadzącą działalność wśród ogółu ludności, społecznie użyteczną w sferze 
działań publicznych a w szczególności wspierającą organizację i funkcjonowanie opieki 
paliatywnej, a w szczególności ochronę zdrowia i środowiska naturalnego człowieka w 
regionie zagłębia miedziowego. 
Cele określone wyżej są wyłączną działalnością statutową i dotyczą realizacji zadań w sferze 
w rozumieniu zadań publicznych, o których stanowi art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. U. Nr 96 poz. 873 z dnia 29 maja 
2003 r.]. 

§ 2. 
Siedzibą Stowarzyszenia jest Lubin. 
Stowarzyszenie działa na rzecz chorych objętych opieką Regionalnego Centrum Opieki 
Paliatywnej. 

§ 3. 
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
Stowarzyszeniach [Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami], ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [Dz. Ust. Nr 96 poz. 
873 z dnia 29 maja 2003 r.] oraz niniejszego statutu, podlega rejestracji w sądzie 
rejestrowym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. 

§ 4. 
1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z nazwą Stowarzyszenia. 
2. Stowarzyszenie może posiadać własny znak graficzny oraz własną odznakę - 

ustanowione odrębnymi przepisami. 

§ 5. 
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych -i międzynarodowych organizacji o 
podobnym celu działania. 

§ 6. 
Stowarzyszenie swoimi działaniami obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ale może 
również prowadzić działalność poza granicami kraju. 

§ 7. 
Organem nadzorującym działalność Stowarzyszenia jest Starosta Lubiński. 

  



Rozdział II Cele i zakres działania Stowarzyszenia. 

§ 8. 
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez udzielanie pomocy finansowej i 

materialnej na rzecz zorganizowanej opieki chorych realizowanej w ramach 
Regionalnego Centrum Opieki Paliatywnej w Lubinie. 

2. Cele Stowarzyszenia są realizowane w następujących formach: 
a. prowadzenie programów promocji zdrowia i opieki stosowanej w Regionalnym 

Centrum Opieki Paliatywnej w Lubinie, 
b. finansowanie zakupu leków, sprzętu medycznego i aparatury medycznej, 
c. finansowanie potrzeb materiałowo-sprzętowych na potrzeby Regionalnego 

Centrum Opieki Paliatywnej w Lubinie, 
d. doskonalenie kadr lekarskich, pielęgniarskich i innych związanych z opieką 

paliatywną w postaci: 
• funkcjonowania systemów szkoleniowych i naukowych, 
• finansowania stażów szkoleniowych i naukowych oraz udziału w 

konferencjach naukowych, 
• pokrywanie kosztów uzyskiwania informacji naukowej i zakupu 

wydawnictw medycznych. 
e. wspieranie osób fizycznych objętych opieką Centrum w celu zaspakajania ich 

potrzeb zdrowotnych i materialnych, 
f. wspieranie działalności Fundacji Psychoonkologicznej „VIVRE” w zakresie 

pomocy na rzecz pacjentów i ich rodzin objętych opieką Hospicjum RCZ. 
3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą; może tworzyć spółki prawa 

handlowego lub uczestniczyć w takowych w charakterze udziałowca oraz powoływać 
inne organizacje w granicach prawem dopuszczalnych. 

4. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji zadań należących do 
sfery zadań publicznych i statutowych. 

Rozdział III Zasady działania Stowarzyszenia. 

§ 9. 
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na aktywności i społecznej pracy ogółu członków i 
sympatyków. Może również zatrudniać pracowników. 

§ 10. 
1. Wszystkie władze Stowarzyszenia wybierane są na Walnym Zebraniu w głosowaniu 

jawnym, zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków 
Stowarzyszenia (50%+l). 

2. Kadencja władz wybieralnych trwa 4 lat. 

Rozdział IV Członkowie Stowarzyszenia. 

§ 11. 
Członkowie Stowarzyszenie dzielą się na: 
1. Członków zwyczajnych, 
2. Członków wspierających, 
3. Członków honorowych. 



§ 12. 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, jeżeli: 
1. złoży pisemną deklarację członkowską, 
2. zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, 
3. dokona wymaganych opłat członkowskich. 

§ 13. 
Członkom zwyczajnym przysługuje: 
1. czynne i bierne prawo wyborcze władz Stowarzyszenia, 
2. aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia oraz korzystanie z urządzeń i 

sprzętu na zasadach określonych przez Zarząd, 
3. korzystanie z innych uprawnień nadanych przez Zarząd, 
4. noszenie znaczka Stowarzyszenia. 

§ 14. 
Do obowiązków członków zwyczajnych należy: 
1. przestrzegania przepisów Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia, 
2. branie czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia, 
3. regularne opłacanie składek członkowskich, 
4. wykonywanie prac społecznych na rzecz Stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie 

związanym z utrzymaniem sprzętu i majątku. 

§ 15. 
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub fizyczna, która 
przyczynia się do realizacji jego celów. 
1. Członkostwo wspierające nabywa się przez złożenie pisemnej deklaracji i przyjęciu jej 

przez Zarząd. 
2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia, jak również rodzaj uprawnień członka 

wspierającego ustala Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 16. 
Członek wspierający niezależnie od ustaleń objętych § 14 ma prawo: 1. brać udział w 
walnych zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym, 2. zgłaszać wnioski i propozycje 
do działalność Stowarzyszenia 
oraz obowiązek: 
1. popierania działalności Stowarzyszenia, 
2. bieżącego realizowania przyjętych na siebie zobowiązań. 

§ 17. 
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona w 

działalności Stowarzyszenia 
2. Członkowie honorowi korzystają ze wszystkich praw przysługujących członkom 

zwyczajnym, ale nie opłacają składek członkowskich. 
3. Tryb nadawania członkostwa honorowego określa odrębny regulamin uchwalony 

przez Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 18. 
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek: 
1. złożenia pisemnej rezygnacji, 
2. skreślenia z listy członków w przypadku: 

a. sprzecznej działalności ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia, 
b. zalegania z opłatami składek członkowskich, 



c. utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 
3. śmierci członka, 
4. rozwiązania Stowarzyszenia. 

§ 19. 
1. Decyzję o skreśleniu z członkostwa w Stowarzyszeniu podejmuje Zarząd, 

zawiadamiając pisemnie skreślonego w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji. 
2. Od powyższej decyzji określonej w § 18 pkt. 2 przysługuje członkowi odwołanie, w 

ciągu miesiąca od otrzymania powiadomienia o skreślenil4 do Walnego Zebrania 
Stowarzyszenia, którego decyzja jest ostateczna. 

Rozdział V Władze Stowarzyszenia. 

§ 20. 
Władzami Stowarzyszenia są: 
1. Walne Zebranie, 
2. Zarząd Stowarzyszenia, 
3. Komisja Rewizyjna. 

§ 21. 
1. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią funkcję honorowo. 
2. Uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy upoważnionych członków, jeżeli postanowienia Statutu nie 
stanowią inaczej. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego. 

§ 22. 
Walne Zebranie. 
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.  
 Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne. 
2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia, zawiadamiając o terminie, miejscu 

odbycia i proponowanym porządku obrad na co najmniej 7 dni przed terminem 
zebrania. 

3. Walne Zebranie zwyczajne winno odbyć się przynajmniej raz w roku. 
4. Walne Zebranie nadzwyczajne zwoływane jest na podstawie: 

a. uchwały Walnego Zebrania, 
b. uchwały Zarządu Stowarzyszenia, 
c. wniosku Komisji Rewizyjnej, 
d. wniosku co najmniej 30% członków zwyczajnych. 

§ 23. 
Walne Zebranie jest prawomocne w przypadku obecności w pierwszym terminie co 
najmniej 50% liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie podanym w 
zawiadomieniu bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania. 

§ 24. 
1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem decydującym: 

a. członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, 
b. członkowie honorowi, 
c. członkowie zwyczajni. 

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym: 



a. przedstawiciele władz medycznych, administracyjnych i samorządowych, 
b. osoby zaproszone przez Zarząd, 
c. członkowie wspierający lub ich upoważnieni przedstawiciele. 

§ 25. 
Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1. uchwalanie programów i wytycznych działalności Stowarzyszenia, 
2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3. dokonywanie oceny działalności Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych 

sprawozdań merytorycznych oraz ustalenie sposobu ich publikowania, 
4. podejmowanie uchwały o udzieleniu (lub nie) absolutorium Zarządowi 

Stowarzyszenia, 
5. podejmowanie uchwał o kierunkach wydatkowania środków finansowych 

Stowarzyszenia, 
6. wybór władz Stowarzyszenia, 
7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, 
8. rozpatrywanie odwołań i skarg członków Stowarzyszenia, 
9. uchwalanie Statutu lub jego zmiany, 
10. podejmowanie uchwał dotyczących zmian w formach organizacyjnych 

Stowarzyszenia, 
11. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia. 

§ 26. 
Zarząd Stowarzyszenia. 
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie. 
2. W skład Zarządu wchodzą: 

• prezes (oddzielnie wybrany przez Walne Zebranie), 
• wiceprezes, 
• skarbnik, 

3. ilościowy skład Zarządu uchwala Walne Zebranie. Zarząd konstytuuje się na 
pierwszym po wyborach swoim zebraniu. 

4. Do reprezentowania Stowarzyszenia wystarczą dwa podpisy, w tym prezesa zarządu. 
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej raz na kwartał. Do ważności uchwał 

konieczna jest obecność 50% członków Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały zapadają 
większością głosów. W razie równej ilości głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego 
posiedzenia. 

6. W zebraniach Zarządu mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone 
przez Zarząd tj. członkowie honorowi, wspierający i Komisji Rewizyjnej. 

§ 27. 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, 
3. kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia, 
4. opracowywanie rocznych planów działalności i preliminarzy budżetowych zgodnie z 

wytycznymi uchwał Walnego Zebrania, 
5. zwoływanie Walnego Zebrania, 
6. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia i Zarządu oraz przedkładania 

rocznych sprawozdań finansowych na Walnym Zebraniu, 
7. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia oraz uchwalanie wysokości 



składek członkowskich, 
8. ustalanie regulaminów i wszelkich przepisów dotyczących wewnętrznej działalności 

Stowarzyszenia, 
9. zarządzanie majątkiem i funduszami oraz pracownikami etatowymi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i dobrze pojętym interesem Stowarzyszenia, 
10. podejmowanie decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do spółek prawa handlowego. 

 
§ 28. 

Komisja Rewizyjna. 
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia odrębnym od Zarządu i 

niepodlegającym mu w zakresie kontroli wewnętrznej. 
2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne 

Zebranie. 
3. Komisja Rewizyjna wybiera pośród siebie Przewodniczącego. 
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby będące członkami Zarządu 

Stowarzyszenia bądź związane ze Stowarzyszeniem umową o pracę lub umową o 
dzieło. 

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać do Zarządu w stosunku 
pokrewieństwa lub powinowactwa, a także nie mogą być skazani prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. 

6. Komisja Rewizyjna działa kierując się Statutem Stowarzyszenia i uchwalonym przez 
siebie regulaminem pracy komisji. 

§ 29. 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy : 
1. nadzorowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, a w szczególności jego 

działalności finansowo-gospodarczej, 
2. przeprowadzanie okresowych kontroli działalności finansowo-gospodarczej, a w 

razie stwierdzenia nieprawidłowości określanie terminu ich usunięcia, 
3. składanie zastrzeżeń w stosunku do uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu w 

przypadku stwierdzenia, iż są one w sprzeczności z obowiązującym prawem i 
przepisami lub też mogą spowodować negatywne skutki ekonomiczne 
Stowarzyszenia, 

4. składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności, 
5. składanie Walnemu Zebraniu swojej oceny z działalności Zarządu Stowarzyszenia 

wraz z posiadaniem wyłącznego prawa do składania Walnemu Zebraniu wniosków o 
udzielenie (lub nie) absolutorium ustępującemu Zarządowi. W trakcie kadencji 
dopuszczalne jest udzielenie (lub nie) pokwitowania ocenianemu Zarządowi, 

6. prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia, 
7. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania. 

§ 30. 
Działalność wszystkich władz Stowarzyszenia jest oparta o ich regulaminy pracy. 
Posiedzenia poszczególnych organów władzy Stowarzyszenia winny być protokołowane, a 
decyzje lub postanowienia Walnego Zebrania i Zarządu winny być podejmowane w formie 
uchwał. 

§ 31. 
W razie zmniejszenia składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie 
ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. 



Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. Liczba 
członków władz kooptacji nie może przekroczyć 33% ogólnej ilości członków, pochodzących 
z wyboru. 

Rozdział VI Majątek i Fundusze Stowarzyszenia. 

§ 32. 
Na majątek Stowarzyszenia składają się: nieruchomości, środki trwałe, wyposażenie oraz 
fundusze. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, 
zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej oraz ofiarności publicznej. 

§ 33. 
Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 
1. składki członkowskie, 
2. dochody z wynajmowanych urządzeń i sprzętu oraz imprez organizowanych przez 

Stowarzyszenie, 
3. dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej, 
4. inne dochody. 

§ 34. 
Majątek uzyskany przez Stowarzyszenie w trakcie prowadzonej działalności staje się 
wyłącznym majątkiem Stowarzyszenia. 

§ 35. 
Roczne sprawozdania finansowe z działalności Stowarzyszenia są podawane do wiadomości 
dla zainteresowanych podmiotów. 

§ 36. 
W swojej działalności Stowarzyszenie nie może : 
1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do 

jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy 
pozostają w związku małżeńskim 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, 
zwanych dalej "osobami bliskimi", 

2. przekazywać swojego majątku na rzecz 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 
preferencyjnych warunkach, 

3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników 
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, 

4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w 
których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy 
oraz ich osoby bliskie. 

§ 37. 
1. Do występowania w imieniu Stowarzyszenia jako osoby prawnej uprawniony jest 

Zarząd. 
2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

Stowarzyszenia wymagane są dwa podpisy członków Zarządu: przynajmniej jeden 
podpis winien być Prezesa, Wiceprezesa lub Skarbnika, drugi podpis może być 



złożony przez inną osobę upoważnioną poprzez uchwałę Zarządu. 
3. Wszystkie decyzje dotyczące zmian wartości i stanu majątku wymagają uchwały 

Zarządu Stowarzyszenia. 

 

Rozdział VII Postanowienia szczegółowe. 

§ 38. 
Zmiana Statutu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną 
większością 66% głosów obecnych na prawomocnym Walnym Zebraniu. 

§ 39. 
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania 

podjętej kwalifikowaną większością 66% głosów obecnych na prawomocnym 
Walnym Zebraniu. 

2. Uchwala winna określić tryb likwidacji Stowarzyszenia i sposób postępowania z 
majątkiem Stowarzyszenia. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nowelizacja z dnia 28 marca 2018 r. 


