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ŁAŹNIEW, DNIA 15.11.2018

STATUT
niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
pod nazwą
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY KSIĘŻY ORIONISTÓW
im. Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego
w Łaźniewie
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§1. Podstawy prawne
1)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów im. Ks. Abpa Bronisława Dąbrowskiego w Łaźniewie zwany dalej także ZOL w Łaźniewie - utworzony został w ramach statutowej działalności Domu
Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie, al. Księży Orionistów 1, 05-870
Błonie przez Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska
Polska pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Williama
Lindleya 12, 02-005 Warszawa Dekretem Przełożonego Prowincjalnego z dnia 25 kwietnia 2017 r. na
podstawie kan. 609 §1 i kan. 612 Kodeksu Prawa Kanonicznego jako dzieło o charakterze niepublicznego
zakładu opieki zdrowotnej dla osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych (w tym także bezdomnych),
potrzebujących stałej i długoterminowej opieki medycznej.

2)

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów w Łaźniewie działa na podstawie ustanowionych
przepisów prawa, a w szczególności:
a. Statutu Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska pod
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Williama Lindleya 12,
02-005 Warszawa, który uwzględnia:

Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29 poz. 154 z późn. zm.);

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 1999 r.
w sprawie rejestracji Kościołów i innych związków wyznaniowych (Dz. U. nr 38 poz. 374
z późn. zm.);

Zaświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o osobowości prawnej
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska.
b. Statutu Domu Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie przy al. Księży
Orionistów 1, 05-870 Błonie, który uwzględnia:

Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 29 poz. 154 z późn. zm.);

Zaświadczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o osobowości prawnej Domu
Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie, al. Księży Orionistów
1, 05-870 Błonie
c. Dekretu Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści
z dnia 15 września 2000 r. powołującego ZOL w Łaźniewie.
d. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654) oraz
przepisów wydanych na jej podstawie, jak również innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących
podmiotów opieki zdrowotnej i przedmiotu działalności ZOL w Łaźniewie.
e. Wpisu do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego Księga Rejestrowa nr 8278.
f. Karty Praw Pacjenta
g. Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. 1994 nr.121 poz. 591
z późn. zm.).
h. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości dla niektórych spółek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności
gospodarczej (Dz. U. nr 137 poz. 1539 z 2001 r.).
i. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. ( Dz. U. 2018 poz. 1669 z
2018 r. z późn. zm.). Dochody podatników, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, są
zwolnione z podatku.
j. Ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. 2018 poz. 200 z 2018 r. z późn.
zm.).
k. Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.(z póżn.zm.)
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l. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 13 października 1998 r.
m. Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. 2009 nr.157 poz.1240 z późn. zm.).
n. Ustawy o zbiórkach publicznych z 14 marca 2014 r . o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych
(Dz.U. 2014 poz.498 z późn.zm.)
o. Regulaminów obowiązujących w ZOL w Łaźniewie;
p. Niniejszego Statutu.
§2. Siedziba, obszar i czas działania
1.
2.

3.
4.

Siedziba ZOL w Łaźniewie znajduje się w Łaźniewie, al. Księży Orionistów 1 i 2, 05-870 Błonie.
Terenem działania ZOL w Łaźniewie jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania
celów ZOL w Łaźniewie może prowadzić - zgodnie z obowiązującym prawem - działalność poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
ZOL w Łaźniewie może zakładać filie na terenie całego kraju.
Czas działania ZOL w Łaźniewie jest nieograniczony.
§3. Postanowienia ogólne
ZOL w Łaźniewie:
– jest jednostką niedziałającą w celu osiągania zysku – działa na zasadach non profit;
– jest apolityczny. Jego powstanie i działalność opiera się na bazie chrześcijańskiego systemu wartości
i poszanowania każdego człowieka;
– używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi, których wzór stanowi załącznik do Statutu;
– może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w wybranych
językach obcych.
– może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania,
jak również ich przedstawicielem.
– w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych może zatrudniać pracowników na podstawie
przepisów Kodeksu Pracy, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie
określonych zadań lub czynności, w tym pracy społecznej oraz w formie wolontariatu.
§4. Cele i zadania

1.

ZOL w Łaźniewie realizuje swoje cele i zadania w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej.

2.

Celem ZOL w Łaźniewie jest:







wszechstronna, całodobowa pomoc i opieka nad pacjentami;
zapobieganie i łagodzenie cierpień duchowych, psychicznych i fizycznych;
ochrona i promocja zdrowia;
poprawienie jakości życia chorych i przez to wychodzenie naprzeciw trudnej sytuacji, w jakiej
znalazły się ich rodziny w obliczu wyzwań związanych z zapewnieniem im specjalistycznej opieki
całodobowej;
świadczenia medyczne, edukacja zdrowotna i opieka nad osobami niepełnosprawnymi;
promocja i organizacja wolontariatu.

3.

Cele, o których mowa, realizowane są zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej.

4.

Cele ZOL w Łaźniewie realizowane są przez następujące zadania:







leczenie dolegliwości somatycznych;
pomoc psychologiczną, socjalną i duszpasterską;
pielęgnację i troskę o higienę osobistą;
rehabilitację leczniczą i fizjoterapię osób chorych oraz niepełnosprawnych;
terapię zajęciową;
terapię psychologiczną;
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5.

poszanowanie woli pacjenta i jego praw;
przeciwdziałanie osamotnieniu i izolacji;
pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych;
współpraca z rodzinami pacjentów w rozwiązywaniu problemów dotyczących dobra
podopiecznych ZOL w Łaźniewie;
pomoc w organizacji pochówku (w sposób szczególny osób bezdomnych);
organizowanie naboru i szkolenia zespołów wolontariuszy;
umożliwianie kształcenia personelu w dziedzinie opieki długoterminowej;
pozyskiwanie sponsorów;
organizowanie zbiórek pieniężnych na cele statutowe;
prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym kampanii reklamowych
i promocyjnych;
uczestnictwo w programach i projektach krajowych i zagranicznych, zgodnie z zakresem działania
ZOL w Łaźniewie;
współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na
rzecz chorych i niepełnosprawnych;
organizowanie kursów, konferencji, seminariów z zakresu opieki długoterminowej;
rozbudowę i modernizację ZOL w Łaźniewie;
podejmowanie innych działań niezbędne dla realizacji celów i zadań ZOL w Łaźniewie.

Określone wyżej cele i zadania ZOL w Łaźniewie jak również sposoby ich realizacji mogą być zmienione
poprzez zmianę niniejszego statutu.
§5. Zakres udzielanych świadczeń

1.

1.

ZOL w Łaźniewie, w ramach swojej działalności udziela następujących świadczeń:
 całodobowa opieka medyczna i pielęgniarsko-opiekuńcza;
 pełne zabezpieczenie w leki i środki opatrunkowo-higieniczne;
 rehabilitacja zgodnie z zaleceniem lekarza;
 terapia psychologiczna i zajęciowa;
 zapewnienie pełnego wyżywienia;
 zapewnienie zleconych badań i konsultacji;
 zapewnienie zleconego transportu;
 pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 zaspokajanie potrzeb duchowych i psychicznych;
 edukacja i poradnictwo zdrowotne;
Opiekę sprawuje wielodyscyplinarny zespół, na który składają się: lekarze, pielęgniarki, opiekunki,
rehabilitanci, fizjoterapeuci, kapelan, psychologowie, terapeuta, logopeda, dietetyk, pracownik socjalny
i wolontariusze.
§6. Zarządzanie i organizacja wewnętrzna

1.
2.

3.
4.

ZOL w Łaźniewie kierowany jest przez Dyrektora powołanego przez Przełożonego Prowincjalnego
Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska.
Prawnie ustanowiony Przełożony Domu Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści
w Łaźniewie udziela pełnomocnictwa Dyrektorowi ZOL w Łaźniewie w zakresie dokonywania czynności
prawnych oraz podejmowania bieżących decyzji związanych z prowadzeniem ZOL i zawierania umów
wraz z wynikającymi z ich tytułu zobowiązaniami w imieniu Domu Zakonnego Małe Dzieło Boskiej
Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie.
Zasady funkcjonowania ZOL w Łaźniewie określa jego Dyrektor w drodze zarządzeń.
Dyrektora w kierowaniu ZOL w Łaźniewie wspiera Rada Dzieła w składzie:
 Przełożony Domu Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści w Łaźniewie,
 Lekarz,
 Przełożona pielęgniarek,
 Koordynator Pracowni Fizjoterapii,
 Księgowa,
 Pracownik socjalny,
 Kapelan.
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§7. Struktura organizacyjna
Strukturę organizacyjną ZOL w Łaźniewie tworzy jednostka organizacyjna:

1.
01.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Księży Orionistów
Łaźniew, al. Księży Orionistów 1 i 2, 05-870 Błonie

w skład tej jednostki wchodzi komórka organizacyjna
001

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Łaźniew, al. Księży Orionistów 1 i 2, 05-870 Błonie

Jednostki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje podmiot tworzący ZOL w Łaźniewie.
§8. Organ nadzoru i kontroli
Organem sprawującym nadzór ZOL w Łaźniewie jest Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
– Orioniści Prowincja Polska.
§9. Zasady gospodarki finansowej
1.

2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

Gospodarka finansowa ZOL w Łaźniewie prowadzona jest w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia
23 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn.zm.). Za rok obrachunkowy i
sprawozdawczy ZOL w Łaźniewie przyjmuje się rok budżetowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.
ZOL w Łaźniewie pozyskuje środki finansowe na podstawie umów zawartych z Mazowieckim Oddziałem
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz odpłatnej działalności statutowej.
Działalność ZOL w Łaźniewie może być finansowana także z otrzymanych środków pieniężnych oraz
innych aktywów finansowych pochodzących z:
Darowizn, spadków, zapisów, ofiar, nawiązek sądowych, subwencji otrzymywanych zarówno od osób
fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej oraz spoza jej granic.
Otrzymywane darowizny mogą być w postaci:
- gotówki,
- przelewu,
- usługi lub towaru,
- środka trwałego.
Odsetek bankowych od posiadanego kapitału oraz odsetek od środków złożonych na rachunkach
bankowych lub złożonych jako zaewidencjonowana lokata bankowa.
Dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych.
Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, kulturalno-oświatowych, kwest ulicznych, akcji
charytatywnych zabaw i loterii organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zbiórki
publiczne mogą mieć formę finansową lub rzeczową.
Dotacji i subwencji z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej.
Wpłat na konto bankowe ZOL w Łaźniewie dokonywanych przez sponsorów.

4.

Dochód z działalności (nadwyżka przychodów nad kosztami) ZOL w Łaźniewie oraz uzyskiwane przez
ZOL w Łaźniewie wszelkie aktywa trwałe i finansowe (w tym środki pieniężne) – przeznaczane są na
działalność statutową ZOL w Łaźniewie.

5.

Podjęcie działalności gospodarczej może nastąpić na podstawie odrębnego dekretu Przełożonego
Prowincjalnego Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja
Polska. W takim przypadku dochód z działalności służyć będzie wyłącznie celom statutowym ZOL
w Łaźniewie.
Nie dopuszcza się w ZOL w Łaźniewie:
Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem ZOL w Łaźniewie w stosunku do
osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
w jakikolwiek sposób bezpośredni lub pośredni powiązanej z ZOL w Łaźniewie.
Przekazywania majątku ZOL w Łaźniewie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, w jakikolwiek sposób bezpośredni lub pośredni
powiązanej z ZOL w Łaźniewie w szczególności, jeżeli, przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach.

6.
6.1.

6.2.
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6.3.

6.4.

Wykorzystywania majątku ZOL w Łaźniewie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, w jakikolwiek sposób bezpośredni lub pośredni
powiązanej z ZOL w Łaźniewie, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
Zakupu towarów lub usług od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie
posiadającej osobowości prawnej, w jakikolwiek sposób bezpośredni lub pośredni powiązanej z ZOL
w Łaźniewie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§10. Postanowienie końcowe
1.

2.

3.

4.

Żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielania świadczenia zdrowotnego, jeżeli
osoba zgłaszająca się do ZOL w Łaźniewie lub znajdująca się na jego terenie potrzebuje
natychmiastowego udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.
Prawo nadawania Statutu oraz wprowadzania w nim zmian należy do Zgromadzenia Zakonnego Małe
Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska jako podmiotu, który utworzył i prowadzi
nadzór nad ZOL w Łaźniewie.
Likwidacja ZOL w Łaźniewie następuje Dekretem Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia
Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska. Dekret wskaże osoby, sposób
i termin przeprowadzenia likwidacji oraz cel, na jaki zostaną przekazane środki pozostałe po likwidacji.
Statut wchodzi w życie z dniem wydania dekretu Przełożonego Prowincjalnego Zgromadzenia Zakonnego
Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska o jego nadaniu.

Warszawa, dnia 15 listopada 2018 r.

Załączniki:
1. Wzór pieczątek z danymi identyfikacyjnymi ZOL w Łaźniewie

