STATUT
ODDZIAŁU POLSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI
PALIATYWNEJ
we W Ł O C Ł A W K U
Opieka Paliatywna ma na celu aktywne, oparte na współczuciu dla chorego i
zrozumieniu jego potrzeb roztoczenia płaszcza ( z grec. palium ) holistycznych
działań, chroniących cierpiącego chorego i jego udręczoną rodzinę,
zapewniających poprawę życia i godne umieranie. Holistyczna opieka i leczenie
paliatywne mają na celu uwzględnienie potrzeb somatycznych, psychicznych,
socjalnych i duchowych chorych oraz wsparcie dla rodzin, również w okresie
osierocenia.
Towarzystwo Opieki Paliatywnej respektuje prawo do życia w obliczu
zbliżającej się śmierci, jest przeciwne eutanazji, nie popiera jednak działań
zmierzających do przedłużenia gasnącego życia za wszelką cenę.
Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
Nazwa. Teren działania. Siedziba. Cele działania.
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział
we Włocławku i zwane jest dalej Oddziałem.
§2
1. Terenem działania Oddziału jest województwo włocławskie.
2. Siedzibą władz Oddziału jest miasto Włocławek.
§3
Oddział jest jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej im. Aleksandra Lewińskiego i Antoniny Mazur w Poznaniu i
posiada osobowość prawną zgodnie z art. 6 ust. 2 statutu PTOP.
§4
Oddział może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym
samym charakterze działalności.
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§5
Oddział ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Polskie
Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. A. Lewińskiego i A. Mazur – Oddział we
Włocławku, a w środku „Zarząd Oddziału” oraz stempla podłużnego z nazwą i
siedzibą Oddziału.
§6
Oddział realizuje na terenie swego działania cele PTOP, a przede wszystkim
1) promowanie filozofii i podstaw opieki paliatywnej poprzez wdrażanie
różnorodnych form tej opieki,
2) kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej,
3) prowadzenie badań naukowych,
4) szkolenie zasobów sprawujących opiekę paliatywną,
5) organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach, kursach itp., spotkaniach
naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą,
6) działalność wydawniczą, gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów
szkoleniowych i literatury naukowej ( książki, czasopisma, filmy itp.) z
dziedziny opieki paliatywnej,
7) a. pomoc w uruchamianiu i wyposażaniu oddziałów klinicznych opieki
paliatywnej na terenie województwa,
b. pomoc w wyposażeniu hospicjum wolnostojącego w Poznaniu,
8) popieranie innych działań mających na celu zapewnienie chorym opieki
sprawowanej przez przeszkolone zespoły,
9) współdziałanie w naborze i szkoleniu wolontariuszy,
10) pomoc w urzeczywistnianiu poprawy warunków życia chorych i ich
rodzin,
11) inne formy działalności,
12) prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach
umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych
Oddziału.
Rozdział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§7
1) Członkowie Oddziału dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) nadzwyczajnych
2) Członkowie zwyczajni Oddziału zrzeszeni są w kołach.
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3) Członkiem zwyczajnym Oddziału może być osoba, która złoży pisemną
deklarację członkostwa i zostanie przyjęta przez Zarząd właściwej jednostki
organizacyjnej. Przepis § 12 Statutu PTOP stosuje się odpowiednio.
§8
1. Członek zwyczajny Oddziału ma prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Koła, Oddziału,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTOP,
c. korzystać z pomocy i urządzeń PTOP na zasadach określonych przez
Zarząd Główny,
d. używać oznak Towarzystwa ( legitymacja, znaczek).
2. Członek zwyczajny Oddziału jest obowiązany:
a. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał PTOP,
b. aktywnie uczestniczyć w działalności PTOP,
c. regularnie opłacać składki członkowskie.
§9
1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
a. dobrowolnego wystąpienia,
b. skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek
członkowskich za okres dłuższy niż 24 miesiące,
c. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego Oddziału.
2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie za
pośrednictwem Zarządu Koła do Zarządu Oddziału w ciągu 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.
§ 10
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, zbiorowość lub
instytucja, która wspiera finansowo lub w inny sposób działalność
Towarzystwa, jednak nie zadeklarowała członkostwa zwyczajnego. Członek
wspierający może działać wyłącznie przez pełnomocnika.
2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału.
3. Członek wspierający ma prawo:
a. brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w
zjazdach Oddziału,
b. zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTOP.
Członek PTOP ma prawo przenoszenia się do innego Oddziału z zachowaniem
ciągłości przynależności.
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Rozdział III
Władze Oddziału
§ 12
Władzami Oddziału są:
1. Zjazd Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału,
4. Sąd Koleżeński Oddziału.
§ 13
1. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata.
2. Władze Oddziału wymienione w § 12 pkt. 2 – 4 wybierane są przez Zjazd
Oddziału w drodze tajnego głosowania.
3. Wybory do władz Oddziału odbywają się w sposób jawny, a na wniosek 1/3
członków mogą być przeprowadzone w sposób tajny.
4. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa
delegatów/ członków uprawnionych do głosowania.
5. Zasady wyboru delegatów na Walny Zjazd uchwala Zarząd Główny.
6. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale
co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
7. Władze Oddziału wymienione w § 12 pkt. 2 – 3 mogą dokooptować nowych
członków na miejsca nie obsadzone do 1/3 liczby członków ustalonej przez
Zjazd Oddziału, spośród członków, którzy uzyskali kolejną największą ilość
głosów w wyborach.
§ 14
Funkcji we władzach wymienionych w § 12 ok. art. 2 – 4 nie można łączyć.
§ 15
Zjazd Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajny lub
nadzwyczajny.
§ 16
Do uprawnień Zjazdu Oddziału należy:
1) uchwalanie zmian w Statucie Oddziału,
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2) ocena działalności Oddziału i jego władz oraz ustalanie zamierzeń na okres
kadencji,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Oddziału, Komisji
Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału,
4) ustalenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału, ewentualnie
odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym jego
członkom ( nie uzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz
najbliższej kadencji ),
5) wybór członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu
Koleżeńskiego Oddziału oraz delegatów na Walny Zjazd PTOP lub na
regionalną konferencję Oddziałowa,
6) rozpatrzenie wniosków kol. oraz członków PTOP,
7) podjęcie Uchwał dotyczących wniosków na Walny Zjazd Towarzystwa,
8) ustalanie wysokości składki członkowskiej Oddziału.
§ 17
W Zjeździe Oddziału uczestniczą:
1) z głosem stanowiącym delegaci kół wybrani na zebraniach kół zrzeszonych
w Oddziale wg zasad uchwalonych przez Walny Zjazd Towarzystwa z
uwzględnieniem zasady proporcjonalności do liczby członków z opłaconymi
składkami za rok ubiegły,
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi PTOP, członkowie wspierający,
przedstawiciele Władz Naczelnych PTOP, członkowie ustępujących władz
Oddziału oraz goście zaproszeni przez Zarząd Oddziału.
§ 18
1. Termin, miejsce i porządek obrad Zjazdu Oddziału ustala Zarząd Oddziału,
w uchwale określając również zasady uczestnictwa. O terminie i porządku
dziennym Zjazd Oddziału zawiadamia członków lub ich delegatów
przynajmniej na dwa tygodnie przed terminem Zjazdu. Do zawiadomienia
Zarząd Oddziału winien dołączyć swoje sprawozdanie lub zawiadomić,
kiedy i gdzie będzie ono wyłożone.
2. Regulamin obrad Zjazdu Oddziału ustala Zjazd.
§ 19
1. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału przed upływem
kadencji z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego PTOP, Komisji
Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Kół
należących do Oddziału lub 1/3 członków Oddziału.
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2. Nadzwyczajny Zjazd Oddziału powinien być zwołany przez Zarząd Oddziału
w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować nad
sprawami, dla których został zwołany.
3. Delegatami na Nadzwyczajny Zjazd Oddziału mogą być delegaci wybrani na
ostatni Zjazd Oddziału oraz z głosem doradczym osoby wymienione w § 17
ust.2.
§ 20
Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału pomiędzy Zjazdami i ponosi
odpowiedzialność za swoją prace przed Zjazdem Oddziału i Władzami
Naczelnymi PTOP.
§ 21
1. Zarząd Oddziału składa się z 3 – 5 członków wybranych przez Zjazd
Oddziału w tym prezesa i skarbnika. Ponadto w skład Zarządu może
wchodzić urzędujący członek Zarządu, powołany przez Zarząd Oddziału,
jeśli nie został wybrany bezpośrednio przez Zjazd Oddziału.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż
dwa razy w kwartale.
§ 22
1. Zarząd Oddziału tworzy w miarę potrzeb komisje stałe i komisje w zakresie
poszczególnych zadań PTOP zespoły odpowiednio do postanowień
statutowych PTOP w poszczególnych środowiskach i innych ważnych
dziedzinach działalności PTOP.
2. Funkcje Komisji Zarząd Oddziału może powierzyć Kołom.
§ 23
Zarząd Oddziału, jego komisje i zespoły działają na podstawie regulaminów
zatwierdzonych przez Zarząd Oddziału według wzorców wprowadzonych przez
Zarząd Główny PTOP.
§ 24
Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał Zjazdu Oddziału oraz Władz Naczelnych PTOP,
2) organizowanie działalności opieki paliatywnej na terenie swego działania,
3) reprezentowanie PTOP na terenie swojego działania,
4) powoływanie i rozwiązywanie kół oraz sprawowanie nad nimi nadzoru,
5) podejmowanie prac niezbędnych do realizacji celów PTOP,
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6) zarządzanie majątkiem Oddziału i dysponowanie jego funduszami,
7) prowadzenie jednostek gospodarczych,
8) organizowanie szkolenia członków oraz kształtowanie kadr PTOP zgodnie z
uchwałami Zarządu Głównego PTOP,
9) powoływanie urzędującego członka Zarządu oraz kierowników,
10) składanie sprawozdań z działalności Zarządowi Głównemu i Zjazdowi
Oddziału,
11) uchwalanie wysokości składek członkowskich.
§ 25
1. Komisja Rewizyjna Oddziału jest społecznym organem kontroli działalności
Oddziału i wszystkich jego organów.
2. Prezes Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz uprawnieni przez niego jej
członkowie mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem
doradczym.
§ 26
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 – 5 członków wybranych przez
Zjazd Oddziału, w tym prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
§ 27
Do Komisji Rewizyjnej Oddziału należy w szczególności:
1) przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności
Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowogospodarczej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz
prawidłowości realizacji uchwał Zjazdu Oddziału,
2) określenie zasad działania Komisji Rewizyjnych Kół,
3) nadzór nad działalnością Komisji Rewizyjnych Kół,
4) składanie Zarządowi Oddziału corocznych uwag o wykonaniu budżetu i
wynikach przeprowadzonych kontroli,
5) składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Zjeździe
Oddziału oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego
Zarządu Oddziału,
6) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w
działalności organów jednostek PTOP podległych Zarządowi Oddziału.
§ 28
Komisja Rewizyjna Oddziału działa według regulaminu uchwalonego przez
Główną Komisję Rewizyjną.
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§ 29
Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 3 członków wybieranych przez Zjazd
Oddziału. Członkowie Sądu Koleżeńskiego Oddziału wybierają ze swego grona
prezesa, wiceprezesa i sekretarza.
§ 30
1. Sąd Koleżeński Oddziału powołany jest do orzekania i nakładania kar
organizacyjnych w stosunku do członków PTOP nie będącymi członkami
Władz Naczelnych PTOP w sprawach o:
1) naruszenie Statutu PTOP i podstawowych uchwał władz Towarzystwa
oraz władz Oddziału,
2) nieetyczne postępowanie w działalności członkowskiej,
3) zachowanie się niegodne członka Towarzystwa,
4) narażenie dobrego imienia PTOP.
2. Spory pomiędzy członkami lub jednostkami organizacyjnymi Oddziału na tle
ich działalności organizacyjnej, albo między jednostkami organizacyjnymi
Oddziału a Zarządem Oddziału na tle działalności gospodarczej, rozstrzyga
Sąd Koleżeński Oddziału.
§ 31
1. Sąd Koleżeński Oddziału może wymierzać następujące kary organizacyjne:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 roku do 3 lat,
4) wykluczenia z PTOP.
2. Sąd Koleżeński Oddziału może wnioskować o:
- pozbawienie wyróżnień honorowych PTOP i jego jednostek zgodnie z
regulaminem sądów koleżeńskich PTOP.
§ 32
Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje prawo odwołania do
Głównego Sądu Koleżeńskiego PTOP w terminie miesiąca od daty doręczenia
orzeczenia na piśmie.
§ 33
Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez
Główny Sąd Koleżeński PTOP.
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Rozdział IV
Koła
§ 34
1. Jednostkami organizacyjnymi Oddziału są Koła PTOP liczące co najmniej 5
członków. Koła mogą posiadać osobowość prawną o ile spełniają wymogi
wynikające z prawa o stowarzyszeniach.
2. Koła powstają i działają w miastach innych niż wojewódzkie. Koła mogą być
także tworzone w miejscach zamieszkania, w środowiskach zawodowych,
szkołach, uczelniach, na określonym terenie, a także w środowiskach
zainteresowań w poszczególnych dziedzinach działalności Towarzystwa,
jednakowoż bez przymiotu osobowości prawnej i to bez względu na ilość
członków.
3. Zarządy Kół mogą przyjmować członków bez względu na ich formalne
powiązania z daną jednostką czy środowiskiem.
4. Szczegółowe zasady działania Kół regulują regulaminy zatwierdzone przez
Zarząd Oddziału. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne z regulaminami
uchwalonymi przez Zarząd Główny PTOP.
Rozdział V
Przynależność i stosunek Oddziału do Polskiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej im. A. Lewińskiego i A. Mazur.
§ 35
1. Oddział jest terenową jednostką organizacyjna Polskiego Towarzystwa
Opieki Paliatywnej i działa na podstawie swego Statutu uchwalonego przez
Zjazd Oddziału i zatwierdzonego przez Zarząd Główny PTOP.
2. Przynależność Oddziału do Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
ustaje tylko na skutek rozwiązania Oddziału.
§ 36
1. Oddział obowiązuje Statut PTOP oraz uchwały Władz Naczelnych PTOP.
2. Oddział podlega kontroli Władz Naczelnych PTOP.
§ 37
Spory o roszczenia majątkowe między Oddziałem a innymi jednostkami PTOP
podlegają rozpoznaniu przez Główny Sąd Koleżeński PTOP działający jako sąd
polubowny z zastrzeżeniem § 30 ust. 2 –3 niniejszego Statutu.
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§ 38
Zarząd Oddziału może być zawieszony przez Zarząd Główny PTOP w
przypadkach:
1) naruszenia obowiązków wynikających ze Statutu PTOP oraz Statutu
Oddziału,
2) działania na szkodę PTOP,
3) zaniechania działalności,
4) naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem
własnym i powierzonym.
§ 39
Decyzja Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału może być
podjęta tylko po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej
Oddziału, chyba że nie zgłosiły się one na posiedzenie w określonym terminie.
§ 40
W przypadku zawieszenia Zarządu Oddziału Zarząd Główny PTOP powołuje
Zarząd tymczasowy Oddziału, którego zadaniem jest usuniecie przyczyn, które
spowodowały zawieszenie.
§ 41
Przed upływem trzech miesięcy od daty powołania Zarząd Tymczasowy
Oddziału zwołuje Nadzwyczajny Zjazd Oddziału, który dokonuje wyboru
nowego Zarządu Oddziału lub rozwiązania Oddziału.
Rozdział VI
Majątek, fundusze i działalność gospodarcza
§ 42
1. Majątek Oddziału stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Majątek ruchomy i nieruchomy, znajdujący się w posiadaniu Oddziału w
momencie jego rejestracji, staje się majątkiem Oddziału.
§ 43
Oddział może nabywać majątek nieruchomy, lecz zbycie go jest dopuszczalne
tylko zgodnie ze Statutem PTOP, Oddział może przejąć majątek nieruchomy
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należący do PTOP w administrowanie ( zarząd) bez naruszania ksiąg
wieczystych.
§ 44
Na fundusze Oddziału składają się:
1) dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
2) dochody z działalności gospodarczej,
3) darowizny, zapisy, dotacje i inne świadczenia,
4) wpisowe, składki członkowskie, przy czym:
- składka członkowska PTOP jest dwuczęściowa i stanowi część
podstawową, jednolitą w całym Towarzystwie oraz część uzupełniającą,
- składka w części podstawowej jest uchwalana uchwałą Zarządu
Głównego i przekazywana do Zarządu Głównego,
- składka w części uzupełniającej jest uchwalana przez Zarząd Oddziału i
pozostaje w jego dyspozycji,
- Zarząd Oddziału może zaniechać pobierania części uzupełniającej
składki,
- Uchwała Zarządu Oddziału o wysokości części uzupełniającej składki jest
podejmowana w terminie do 15 października roku poprzedzającego,
- Składki członków wspierających pozostają w całości w Oddziale.
5) dochody z fundacji i działalności statutowej,
6) inne wpływy.
§ 45
W ramach obowiązujących przepisów prawa Oddział może prowadzić
działalność gospodarczą.
§ 46
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków Oddziału oraz dla
udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz
skarbnika Zarządu Oddziału lub innych osób upoważnionych przez Zarząd
Oddziału.
§ 47
1. Majątek Kół jest majątkiem Oddziału i w wypadku rozwiązania Koła
przechodzi na rzecz Oddziału. Nie dotyczy to majątku przekazanego w
użytkowanie Kołom przez instytucje inne niż PTOP.
2. W wypadku przekształcenia się Kół w Oddział PTOP, ich majątek zostaje im
przekazany na zasadzie porozumienia stron.
Spory rozstrzyga Sąd Koleżeński PTOP.
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Rozdział VII
Zmiany Statutu i rozwiązanie Oddziału, przepisy końcowe.
§ 48
1. Uchwałę w sprawie zmian Statutu Oddziału, a także w sprawie
rozwiązania Oddziału podejmuje Zjazd Oddziału większością 2 / 3
głosów przy obecności co najmniej 2 / 3 uprawnionych do głosowania.
2. Zmiany Statutu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Wzorcowego
Statutu Oddziału uchwalonego przez Zarząd Główny Towarzystwa.
§ 49
W przypadku rozwiązania Oddziału o przeznaczeniu jego majątku decyduje
Zarząd Główny.
§ 50
Szczegółowe zasady organizacyjne funkcjonowania oddziałów PTOP oraz kół
uchwala Zarząd Główny PTOP w regulaminach tych jednostek organizacyjnych
zgodnie ze Statutem PTOP.
Przepisy końcowe
Art.1
Statut niniejszy wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po
uprawomocnieniu się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd.
Art. 2
Majątek ruchomy i nieruchomy znajdujący się w posiadaniu dotychczasowych
Oddziałów Towarzystwa staje się majątkiem tych Oddziałów. Oddziały te po
prawomocnej rejestracji przejmują również zobowiązania i prawa majątkowe
dotychczasowej jednostki.
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