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Zakon Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie (Zakon Kamilianów) 
został założony przez św. Kamila de Lellis jako świadectwo i wyraz 
wypełniania miłosiernej posługi Chrystusa względem ludzi cierpiących, 
zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Zakon, który „ma za cel 
całościową posługę choremu w każdym aspekcie człowieczeństwa” 
(Konstytucja, art. 43) wypełnia tę misję poprzez różne dzieła i posługi, 
inspirowane holistyczną wizją osoby ludzkiej. Wśród wielorakich form 
realizowania posługi kamiliańskiej znajdują się instytucje opiekuńczo-
zdrowotne (KIOZ) stanowiące własność Zakonu lub będące przez niego 
zarządzane.  
 

  
Nasza wizja 
Pragnieniem Zakonu jest to, aby kamiliańskie instytucje (KIOZ) stawały 
się autentycznymi „uzdrawiającymi wspólnotami”, które człowiekowi 
choremu głoszą zbawienie i pełnię życia poprzez ucieleśnienie szeroko 
pojętego ideału dobrego Samarytanina. Zakon Kamilianów, działając w 
określonym miejscu i w imieniu Kościoła, którego jest żywotną częścią, 
stara się odpowiedzieć na rzeczywiste potrzeby chorych oraz promować 
ich godność, przyczyniając się w ten sposób do budowania Królestwa 
Bożego.  
 
Wielka Karta KIOZ wywodzi się z pragnienia promowania ideałów, które 
naszym instytucjom nadaje Konstytucja Zakonu. Wielka Karta definiuje 
podstawowe wartości określające tożsamość KIOZ. Należy się nimi dzielić 
z innymi, w szczególności z naszymi współpracownikami i 
współpracowniczkami. Naszym pragnieniem i nadzieją jest również to, aby 
Wielka Karta stała się punktem odniesienia dla innych instytucji i 
ośrodków zajmujących się chorymi. 

 
 

Nasza misja 
KIOZ dają świadectwo i uobecniają zbawcze, miłosierne, profetyczne i 
uzdrawiające dzieło Chrystusa w świecie poprzez promowanie zdrowia, 
zapobieganie chorobom oraz zapewnienie leczenia i rehabilitacji. 
Szczególną uwagę przykładamy do uśmierzania bólu, fizycznego i 
duchowego towarzyszenia chorym i ich rodzinom oraz do ewangelizacji, 
której pełnię stanowi celebracja sakramentów objawiających głoszone 
zbawienie. 



 
 
 
 
 
osoba ludzka 
w centrum 
 
 
 
 
służba życiu i zdrowiu 
we wszystkich wymiarach 
 
 
 
 
 
bezinteresowna 
miłość 
 
 
 
 
 
 
wierność moralnemu 
nauczaniu Kościoła 
katolickiego 
 
 
 
 
 
uzdrawiająca 
wspólnota 
 
 
 
 
 
 
sprawiedliwość 
i słuszność 

 
 
 
Nasze podstawowe wartości 
1. KIOZ stawiają osobę ludzką w centrum wszystkich swoich działań, 
uznając i szanując niepodważalną godność każdej istoty ludzkiej 
stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, od chwili poczęcia aż do 
naturalnej śmierci.  
 
2. KIOZ angażują się w służbę życiu i zdrowiu we wszystkich jego 
wymiarach (fizycznym, biologicznym, umysłowym, psychologicznym, 
społecznym i duchowym) oraz w towarzyszenie ludziom na wszystkich 
etapach egzystencji, rozwijając przy tym szczególną wrażliwość na 
promowanie i ochronę wspomnianych wartości, zwłaszcza w momentach 
większego zagrożenia.  
 
3. KIOZ są miejscami, gdzie realizują się wartości ewangeliczne: troskliwa 
i braterska opieka, solidarność i zdolność do poświęceń, bezinteresowna 
miłość względem chorego i jego rodziny, należyta uwaga poświęcona 
współpracownikom, którzy kompetentnie i z empatią służą cierpiącym. 
Jako dzieła kościelne, inspirowane bogatą tradycją i duchowością 
kamiliańską, KIOZ stają się miejscami humanitaryzmu i doskonałości, 
edukacji prozdrowotnej i ewangelizacji.  
 
4. KIOZ oddają się propagowaniu zdrowia, wspieraniu badań 
interdyscyplinarnych oraz poszukiwaniu dialogu z bioetyką, przy 
zachowaniu wierności moralnemu nauczaniu Kościoła katolickiego. Zaleca 
się tworzenie komisji etycznych w każdym ośrodku oddzielnie lub we 
współpracy z pozostałymi kamiliańskimi instytucjami opiekuńczo-
zdrowotnymi. KIOZ respektują również indywidualne i instytucjonalne 
prawo do sprzeciwu sumienia.  
 
5. KIOZ w szczególny sposób doceniają osoby, które w nich pracują, 
uważając je za integralną część „uzdrawiającej wspólnoty” obecnej w 
zakonnych dziełach. Wspieranie klimatu dialogu, współodpowiedzialności 
i szacunku dla każdego człowieka stanowią podstawy zdrowego 
funkcjonowania naszych struktur. KIOZ traktują z szacunkiem wszystkich 
współpracowników, dbając o ich osobowy, zawodowy i duchowy rozwój, 
niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska. 
  
6. KIOZ przyjmują model zarządzania oparty na etycznych zasadach 
sprawiedliwości i słuszności (value-based managment) oraz szacunku 
względem chorych i współpracowników. Ponadto zachowują zasadę 
przejrzystości i racjonalnego wykorzystania zasobów finansowych 
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służących leczeniu oraz pogłębianiu wiedzy technicznej, naukowej, 
humanistycznej i duchowej w celu zapewnienia najwyższej jakości 
udzielanych świadczeń. Stabilność funkcjonowania KIOZ jest wymogiem 
i gwarancją osiągnięcia wyznaczonych celów.  
 
7. KIOZ uczestniczą w misji ewangelizacyjnej Kościoła, świadcząc o 
miłosiernej miłości Chrystusa względem chorych. Ich duchowa misja 
(posługa i towarzyszenie) realizuje się w „uzdrawiającej wspólnocie” – 
chorych, potrzebujących, ich rodzin, personelu medycznego – niezależnie 
od przynależności kulturowej i wyznawanej wiary. 
 
8. KIOZ są dostępne dla wszystkich i stanowią część lokalnego 
środowiska, promują postawę odpowiedzialności oraz profilaktykę 
zdrowotną w celu poprawy jakości życia dla wszystkich, tworząc przy tym 
system współpracy z KIOZ innych prowincji i delegatur Zakonu oraz z 
instytucjami, organizacjami i agendami służby zdrowia na poziomie 
lokalnym i międzynarodowym. Wspierają działalność wolontariatu 
zarówno w naszych ośrodkach, jak i w lokalnym środowisku. 
 
9. Dla KIOZ spośród wszystkich chorych, najbardziej uprzywilejowani są 
ci najubożsi, a w szczególności osoby społecznie wykluczone lub 
zmarginalizowane, którym umożliwiamy sprawiedliwy i równy dostęp do 
odpowiedniej jakości opieki zdrowotnej. 
 
10. KIOZ są nieustannie otwarte na nowe znaki czasu, zwłaszcza w 
obszarze zdrowia, dokonując systematycznej oceny swoich programów i 
strategii. Będąc żywą, dynamiczną i doczesną strukturą, KIOZ podlegają 
ciągłej aktualizacji, przekształceniom, a nawet możliwości likwidacji, jeśli 
dalsze funkcjonowanie okazałoby się nieuzasadnione.  
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Aktualizacja tekstu dokonana przez uczestników Spotkania  
Dyrektorów i Administratorów Kamiliańskich Instytucji Opiekuńczo-
Zdrowotnych. 
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