
Statut 

Domu Matki i Dziecka 

CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

 

§ 1. 

Dom Matki i Dziecka CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej, nazywany dalej Domem Matki i 
Dziecka , jest placówka działającą na zasadach domu samotnej matki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w 
ciąży (Dz. U. z dnia 18 marca 2005 r., Nr 43, poz. 418). Placówka zapewnia rodzicowi i jego dzieciom oraz 
kobietom w ciąży, którzy nie mogą pozostać w domu rodzinnym lub nie mają innego miejsca pobytu, 
schronienie i wyżywienie oraz wsparcie specjalistyczne i duchowe. 

 

§ 2. 

Wszelkie działania domu, w tym działania wychowawcze i wspierające, opierają się na zasadach 
chrześcijańskich i mają na celu przygotowanie przebywających tu osób do samodzielnego życia po 
opuszczeniu placówki. 

 

§ 3. 

Organem prowadzącym Dom Matki i Dziecka jest CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej 
posiadająca osobowość prawną na mocy art.. 7 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. NR. 29 poz. 154 z późniejszymi 
zmianami). 

 

§ 4.  

Dom Matki i Dziecka podlega również nadzorowi Arcybiskupa Gnieźnieńskiego w zakresie 
ustalonym przez prawo kościelne (KPK 397). 

 

§ 5.  

Do Domu Matki i Dziecka  przyjmowane mogą być osoby w dowolnym wieku, zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami prawa państwowego i wewnętrznym regulaminem. Są one kierowane przez 
właściwe Ośrodki Pomocy Społecznej, które w pełni pokrywają koszt utrzymania osób skierowanych, lub 
na prośbę innych instytucji, po uprzednim zawarciu z nimi umowy. W sytuacji nagłej, wymagającej 
natychmiastowej interwencji, rodzic z dziećmi lub kobieta w ciąży mogą być przyjmowani na własną 
prośbę, bez wcześniejszego ustalania terminu przyjęcia. 

 

§6. 



Do Domu Matki i Dziecka nie są przyjmowane osoby chore psychicznie oraz uzależnione od 
narkotyków lub alkoholu. Możliwe jest przyjęcie osoby uzależnionej lecz po zakończonej terapii.  

 

§ 7. 

W Domu Matki i Dziecka kobieta może przebywać do czasu porodu oraz po porodzie, jednak nie 
dłużej niż rok. Dłuższe przebywanie może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu i tylko w wyjątkowych 
wypadkach (np. kontynuowanie terapii lub nauki) 

 

§ 8.  

Za całość funkcjonowania Domu Matki i Dziecka odpowiada kierownik, którego powołuje i zawiera 
z nim umowę CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej reprezentowana każdorazowo przez swojego 
dyrektora, który także określa zakres obowiązków i kompetencji kierownika Domu Matki i Dziecka. 
Dyrektor CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami 
DMD zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 

§ 9.  

Posługę duchową wobec mieszkańców i pracowników Domu Matki i Dziecka pełni kapelan 
wyznaczony przez Arcybiskupa Gnieźnieńskiego. 

 

§ 10. 

  Szczegółowe zadania i organizację Domu Matki i Dziecka określa regulamin zatwierdzony przez 
Dyrektora CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Z regulaminem tym zaznajomione są wszystkie osoby 
przyjmowane do placówki. 

 

§ 11.  

Środki na działalność Domu Matki i Dziecka pochodzą z dotacji publicznych, zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz ze środków własnych Caritas AG. Dotacje publiczne 
przekazywane na konto CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej podlegają sprawozdawczości zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. CARITAS Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz Dom Matki i Dziecka  mają 
prawo pozyskać dodatkowe środki na działalność placówki, pomoc poszczególnym mieszkańcom oraz 
utrzymanie budynku Domu Matki i Dziecka na zasadach przewidzianych w aktualnie obowiązujących 
przepisach prawnych. 

§ 12. 

Dom Matki i Dziecka używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę CARITAS Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. 



§ 13. 

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane przez Dyrektora CARITAS Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. 

§ 14. 

Niniejszy statut wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia. 

 

 

 

 

Gniezno, dnia 1 września 2015 r.  

L.dz. 472/15/BC-00 

 

Zgodnie z art. 16., pkt 9. Statutu Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej uchylam Statut Domu Matki i 
Dziecka zatwierdzony w dniu 25 maja 2013 roku i jednocześnie zatwierdzam powyższy Statut Domu Matki 
i Dziecka Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej i nadaję go Domowi Matki i Dziecka Caritas Archidiecezji 
Gnieźnieńskiej. 

 

 

 

 

_____________________________ 

dyrektor  

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej 

 


