
Załącznik do uchwały nr 153/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 października 2016 r. 
 

Statut Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na 
Stwardnienie Rozsiane w Dąbku 

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 
Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane 
(SM) w Dąbku, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest regionalnym domem pomocy społecznej  
o charakterze specjalistycznym, okresowego pobytu o zasięgu krajowym. 
 

§ 2. 
Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930); 
2) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 198); 
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 

486); 
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 

z późn.zm.1)); 
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn. zm.2)); 
6) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w 

sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964); 
7) niniejszego Statutu. 

 

§ 3. 
1. Ośrodek jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie 

jednostki budżetowej. 
2. Siedzibą Ośrodka jest wieś Dąbek, gmina Stupsk, a jego zasięg działania obejmuje całe 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Ośrodek może używać skróconej nazwy „KOMR”. 
4. Ośrodek prowadzi działalność stacjonarną okresowego pobytu wyłącznie dla osób 

chorych na stwardnienie rozsiane. 
 

§ 4. 
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W zakresie określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nadzór 

nad Ośrodkiem sprawuje Wojewoda Mazowiecki. 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 

1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 
2016 r. poz. 195 i 1257. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. poz. 1016, 1243,  1244 i 1707, z 2012 r. 

poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645, z 2014 r. poz.598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015 r. poz. 218, 493, 
1240, 1273, 1359, 1649, 1705 i 1886 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1336. 



Rozdział II 
Zakres działalności Ośrodka 

 

§ 5. 
1. Celem działania Ośrodka jest zapewnienie przebywającym w nim mieszkańcom 

całodobowej opieki, odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz usług 
rehabilitacyjnych i medycznych, na poziomie obowiązującego standardu, a także 
stwarzanie możliwości zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb bytowych, 
zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i religijnych. 

2. Zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, 
godność, poczucie bezpieczeństwa oraz stopień fizycznej i psychicznej sprawności 
mieszkańców Ośrodka. 

3. Ośrodek może świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób w nim 
niezamieszkujących. 

4. Ośrodek może prowadzić działalność mającą na celu kształcenie fachowych 
pracowników zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. 

5. Do zadań Ośrodka w szczególności należy zapewnienie: 
1) całodobowej opieki pielęgnacyjnej z karmieniem, myciem i kąpaniem oraz 

kompleksowego zakresu świadczeń rehabilitacyjnych; 
2) wyżywienia, w tym dietetycznego – zgodne ze wskazaniami lekarza; 
3) właściwego sprzętu rehabilitacyjnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb 

mieszkańców; 
4) terapii zajęciowej; 
5) spokoju i bezpieczeństwa na terenie Ośrodka oraz opieki w trakcie zajęć 

organizowanych poza Ośrodkiem. 
6. Ośrodek, w miarę możliwości zapewnia: 

1) zamieszkanie w pokojach 1 i 2- osobowych wyposażonych w niezbędny sprzęt: 
meble, pościel; 

2) organizację czasu wolnego, dostęp do dóbr kultury i rekreacji; 
3) pomoc w załatwianiu ważnych spraw osobistych; 
4) bezpieczne przechowywanie przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych oraz 

przyjmuje oświadczenia od mieszkańców o sposobie zadysponowania tych walorów 
na wypadek śmierci mieszkańca. 

7. Ośrodek ma na uwadze stopień psychofizycznej sprawności mieszkańców, uwzględnia 
ich prawo do intymnego, godnego życia, ochrony dóbr osobistych oraz możliwości 
zachowania samodzielności i wyboru stylu życia dostosowanego do indywidualnych 
potrzeb. 

 

§ 6. 
Ośrodek może współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi oraz z organizacjami 
międzynarodowymi w zakresie zadań przez niego realizowanych. 
 

Rozdział III 
Organy zarządzające Ośrodka 

 

§ 7. 
1. Ośrodkiem kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor Ośrodka. 
2. Dyrektora Ośrodka zatrudnia na podstawie umowy o pracę Marszałek Województwa 

Mazowieckiego, po uprzednim powołaniu go przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
 



§ 8. 
1. Dyrektor Ośrodka kieruje Ośrodkiem przy pomocy: 

1) zastępcy dyrektora Ośrodka; 
2) głównego księgowego; 
3) kierowników działów; 
4) pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor Ośrodka zatrudnia po uzgodnieniu z 
Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. 

 

Rozdział IV 
Struktura organizacyjna 

 

§ 9. 
1. W skład Ośrodka wchodzą działy oraz samodzielne stanowiska pracy. 
2. Na czele działów stoją kierownicy. 
 

§ 10. 
1. Dyrektor Ośrodka organizuje pracę Ośrodka oraz odpowiada za całokształt jego 

działalności. 
2. Do zakresu działania dyrektora Ośrodka należy w szczególności: 

1) podejmowanie niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej 
zmierzających do funkcjonowania Ośrodka na najwyższym poziomie; 

2) gospodarowanie mieniem Ośrodka oraz zarządzanie jego finansami; 
3) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do zatrudnionych w 

Ośrodku pracowników; 
4) sprawowanie nadzoru nad pracą komórek organizacyjnych i stanowisk pracy w 

Ośrodku; 
5) przestrzeganie dyscypliny finansowej; 
6) tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Ośrodka; 
7) wydawanie aktów wewnętrznych zgodnie z obowiązującym trybem; 
8) przedstawianie właściwym instytucjom i organizacjom planów finansowych, 

sprawozdań, wniosków inwestycyjnych itp. 
 

§ 11. 
1. Dyrektor Ośrodka opracowuje Regulamin organizacyjny określający strukturę 

organizacyjną Ośrodka oraz szczegółowy zakres zadań poszczególnych komórek 
organizacyjnych Ośrodka, osoby kierujące komórkami organizacyjnymi Ośrodka, zakresy 
uprawnień i odpowiedzialności kadry kierowniczej, zasady zastępowania dyrektora 
Ośrodka w czasie jego nieobecności, zasady obiegu dokumentów i podpisywania pism w 
Ośrodku, a także prawa i obowiązki mieszkańców. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Województwa 
Mazowieckiego. 

 

Rozdział V 
Zasady umieszczania w Ośrodku i ponoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca 

 

§ 12. 
1. Organizację, zasady przyjęć, pobytu i odpłatności ponoszonych przez mieszkańców 

regulują w szczególności zarządzenia dyrektora Ośrodka. 



2. Decyzje administracyjne o umieszczeniu osób chorych na stwardnienie rozsiane  
w Ośrodku i ustaleniu odpłatności za pobyt wydaje Marszałek Województwa 
Mazowieckiego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

 

Rozdział VI 
Zasady gospodarki finansowej Ośrodka 

 

§ 13. 
Ośrodek działa w formie jednostki budżetowej i jego działalność finansowana jest z budżetu 
Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 14. 
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie odrębnych przepisów. 
 

§ 15. 
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan dochodów i wydatków, zatwierdzany 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

§ 16. 
Ośrodek sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość finansową. 
 

§ 17. 
1. Oświadczenia woli w imieniu Ośrodka składa jednoosobowo dyrektor Ośrodka. 
2. Do czynności prawnych, z których wynikają zobowiązania finansowe potrzebna jest 

kontrasygnata głównego księgowego Ośrodka. 
3. W zakresie gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego dyrektor Ośrodka 

działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego. 

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda w formie 
uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 18. 
1. Ośrodek wyposaża się w środki trwałe i środki obrotowe, które stanowią mienie 

Województwa Mazowieckiego. 
2. Wyposażenie nabyte przez Ośrodek w trakcie działalności stanowi mienie Województwa 

Mazowieckiego. 
3. Dyrektor Ośrodka decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania przekazanych  

i nabytych składników majątkowych, w zakresie pełnomocnictwa udzielonego przez 
Zarząd Województwa Mazowieckiego. 
 

Rozdział VII 
Przepisy końcowe 

 

§ 19. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowania ogólnie 
obowiązujące przepisy prawa. 
 

§ 20. 
Zmiana Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania. 


