STATUT
Hospicjum „Santa Galla”
Łabuńki Pierwsze nr 1, 22-437 Łabunie woj. Lubelskie

Rozdział I
Przepisy wstępne
§1
1. Hospicjum „Santa Galla” w Łabuńkach Pierwszych zwane dalej Zakładem zostało
utworzone przez Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa z siedzibą władz
w Częstochowie przy ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18. Zakład przyjął nazwę
Hospicjum „Santa Galla”.
2. Zakład posiada kościelną osobowość prawną nadaną zgodnie z kanonem 116 KPK,
przez Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa dekretem L. Dz. 10/12 z
dnia 04.05.2012 r.
§2
Zakład działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z
późn. zm.)
2. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. o Stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.)
3. Dekretu Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa z dn. 15.12.1997r. L. Dz.
63/97
4. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
5. Dekretu Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa z dn. 04.05.2012r. L.Dz.
10/12
6. Postanowień niniejszego statutu

Rozdział II
Cele i zadania Zakładu.
§3
1. Celem Zakładu jest:
a. działalność lecznicza, zapewniająca potrzeby bytowe, psychiczne, społeczne,
kulturowe i religijne, świadczone w terminalnej fazie chorób, w okresie śmierci i
osierocenia.
b. ochrona i promocja zdrowia
c. działalność charytatywna
d. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
e. promocja i organizacja wolontariatu
2. Cele o których mowa w ust. 1 realizowane zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej.
3. Do zadań Zakładu należy:
a. prowadzenie działalności leczniczej w rodzaju i zakresie określonym w statucie.
b. organizacja i prowadzenie wolontariatu na potrzeby Zakładu
c. organizowanie akcji pozyskiwania funduszy dla pozyskania środków finansowych
potrzebnych do realizacji celów działalności statutowej
d. współpraca z organami władzy i administracji rządowej i samorządowej, środkami
masowego przekazu i innymi podmiotami na zasadach określonych ustawą z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późniejszymi zmianami),

e. współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami kościelnymi,
jednostkami resortu zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz instytucjami i
ośrodkami krajowymi i zagranicznymi o podobnych celach i zakresie działania.
Zakład prowadzi działalność wskazaną w niniejszym paragrafie na rzecz ogółu społeczności
jako działalność pożytku publicznego.
§4
1. Hospicjum nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczania zobowiązań
majątkiem Hospicjum w stosunku do członków organów Hospicjum lub pracowników oraz
osób, z którymi członkowie, członkowie organów 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. Hospicjum nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów
Hospicjum 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. Hospicjum nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów
Hospicjum lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Hospicjum nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie organów Hospicjum lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III
Siedziba i obszar działania.
§5
1. Siedzibą Zakładu są Łabuńki Pierwsze nr 1 gmina Łabunie woj. lubelskie.
2. Zakład działa na obszarze województwa lubelskiego i całej Polski.

Rozdział IV
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń.
§6
1. Rodzaj realizowanych świadczeń obejmuje opiekę paliatywno-hospicyjną:
Realizację stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne
polegających na sprawowaniu wszechstronnej opieki zdrowotnej, psychologicznej i
społecznej nad pacjentami znajdującymi się w stanie terminalnym oraz opieki nad rodzinami
tych pacjentów. Świadczenia o których mowa powyżej oraz świadczenia pielęgnacyjne i
opiekuńcze udzielane w Hospicjum Stacjonarnym są udzielane także w warunkach
domowych.
2. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje:
a. świadczenia ambulatoryjne, stacjonarne, w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby
potrzebującej tych świadczeń - w dziedzinie opieki paliatywnej i medycyny paliatywnej.

b. świadczenia obejmują swoim zakresem świadczenia pielęgnacyjne, lecznicze,
rehabilitacyjne, diagnostyczne i profilaktyczne.
§7
1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Zakładzie określa
regulamin organizacyjny.
2. Postanowienia regulaminu o którym mowa w ust. 1 nie mogą naruszać praw pacjenta
określonych i wynikających z ustawy.
3. Regulamin o którym mowa w ust. 1 ustala Dyrektor Zakładu.
§8
Struktura organizacyjna Zakładu.
1. W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
a. Hospicjum domowe
b. Hospicjum stacjonarne
c. Dział farmacji szpitalnej
2. Zadania i organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych Zakładu wymienionych w
ust.1 ustala Dyrektor w formie regulaminu organizacyjnego.

Rozdział V
Zarządzanie Zakładem.
§9
1. Na czele Zakładu stoi powoływany przez Przełożonego Prowincjalnego Dyrektor, który
kieruje jego działalnością, jest za niego odpowiedzialny, i reprezentuje Zakład na zewnątrz.
2. Dyrektor Zakładu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
3. Szczegółowe zadania i obowiązki w zakresie zarządzania Zakładem ustala Dyrektor w
regulaminie organizacyjnym o którym mowa w § 8 ust. 2
4. Za realizację świadczeń zdrowotnych odpowiada i nimi kieruje lekarz naczelny.
5. Funkcji Dyrektora Zakładu oraz Zastępcy Dyrektora Zakładu nie mogą pełnić osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 10
1. Organem kontroli i nadzoru Zakładu jest Rada Zakładu.
2. Członków Rady Zakładu powołuje na 3 letnią kadencję Przełożony Prowincjalny podmiotu
który utworzył Zakład tj. Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa z/s w Częstochowie.
3. Członkowie Rady Zakładu muszą spełniać łącznie następujące warunki:
a. nie mogą być Dyrektorem lub Zastępcą Dyrektora zakładu ani pozostawać z nimi w

związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub
podległości służbowej,
b. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. być osobami o nieposzlakowanej opinii i dawać rękojmię bezstronnego,
obiektywnego i niezależnego wykonywania swoich funkcji.
4. W wykonywaniu swoich funkcji Rada Zakładu i jej członkowie są niezależni i nie podlegają
Dyrektorowi Zakładu ani też Zastępcy Dyrektora Zakładu.
5. W przypadku jeżeli członek Rady Zakładu przestanie spełniać którykolwiek z warunków
wymienionych w pkt. 3 niniejszego paragrafu traci on status członka Rady Zakładu a na jego
miejsce Przełożony Prowincjalny powołuje niezwłocznie nowego członka.
6. Do zadań Rady Zakładu należy:
a. badanie gospodarki finansowej organizacji; w tym zakresie organowi nadzoru służy
prawo do żądania od Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Zakładu wszelkich wyjaśnień i
dokumentów,
b. przyjmowanie co roku sprawozdania Dyrektora i Zastępcy Dyrektora Zakładu z
działalności Zakładu,
c. przeprowadzanie przynajmniej raz do roku kontroli całokształtu działalności Zakładu

Rozdział VI
Forma gospodarki finansowej.
§ 11
1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest ze środków własnych, dotacji
przekazywanych na zasadach obowiązujących ogół podmiotów nie należących do
sektora finansów publicznych, darowizn, ofiarności publicznej (zbiórki, kwesty) i środków
otrzymanych na zasadach uregulowanych w ustawie o działalności leczniczej (umowa z
Narodowym Funduszem Zdrowia), przepisach odrębnych prowadzenia działalności przez
podmiot prawny, który utworzył Zakład.
2. W przypadku powstania nadwyżki dochodów nad kosztami zostaje ona przeznaczona na
działalność Zakładu o której mowa w § 3
3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określa regulamin gospodarki finansowej
ustalony przez Dyrektora i zaakceptowany przez Przełożonego Prowincjalnego
Misjonarzy Krwi Chrystusa.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe i przejściowe.
§ 12
W sprawach nieregulowanych w statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy o
działalności leczniczej.
§ 13
1. Statut został nadany przez Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa wraz z
Radą Prowincjalną.
2. Zmiany statutu oraz rozwiązanie Zakładu wymagają formy pisemnej przyjętej przy nadaniu
statutu.

3. Decyzję o rozwiązaniu zakładu podejmuje Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa oraz Rada Prowincjalna określając sposób jego likwidacji i przeznaczenia majątku
po rozwiązaniu Zakładu.
4. Nadanie statutu następuje poprzez dekret zatwierdzający, wydany przez organ kościelny
osoby prawnej – Prowincjała Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa.
5. Statut obowiązuje od dnia nadania.

Częstochowa, 26.08.2015

