
 

UCHWAŁA NR XLII/805/98 
RADY MIASTA GDYNI 

z 25 lutego 1998 roku 
 

 
 
 
w sprawie: zatwierdzenia Statutu publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień mieszczącego się w 
Gdyni przy ul. Abrahama 57 

 
 
Działając na podst. art.39 pkt.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 
poz. 408 z późn.zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym 
(t.j. Dz.U. Nr 13 / 96 poz. 74 z późn.zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje: 
 
 

§ 1 
 
Zatwierdza się uchwalony przez Radę Społeczną Statut publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień mieszczącego się w Gdyni przy ul. 
Abrahama 57, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega  publikacji w Monitorze Rady Miasta 
Gdyni. 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

 

Wojciech Szczurek   



  
Zał. Nr 1 do uchwały Rady Miasta Gdyni 

Nr XLII/805/98 
z 25 lutego 1998 r. 

 
 

Statut 
Ośrodka Profilaktyki i Terapii  UzaleŜnień 

 
 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA   OGÓLNE. 

 
§ 1 

 
Ośrodek  Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień w Gdyni zwany dalej, Ośrodkiem „ 
działa na podstawie:  
 1 . Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91, poz. 408  
      z póŜn.zm.), 
2.  Uchwały Nr XLI / 767 / 98 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 stycznia 1998 roku w sprawie: 
 utworzenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii  
 UzaleŜnień w Gdyni. 
3.  Innych przepisów dotyczących funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
    i jednostek budŜetowych. 
4. Niniejszego statutu zatwierdzonego przez Radę Miasta Gdyni. 
 
 

§ 2 
 
1.  Ośrodek  jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym w celu udzielenia 
świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom ubezpieczonym i osobom uprawnionym na 
podstawie odrębnych przepisów. 

2.  Siedziba Ośrodka  mieści się przy ul.Abrahama 57 w  Gdyni 
3.  Obszar działania  Ośrodka obejmuje teren  miasta Gdynia. 
 

 
Rozdział II 

PRZEDMIOT   I   ZAKRES    DZIAŁANIA. 
 

§ 3 
 

Do zadań Ośrodka  naleŜy terapia, rehabilitacja osób uzaleŜnionych i współuzaleŜnionych od 
alkoholu oraz profilaktyka w zakresie  problemów alkoholowych, narkomanii i środków 
odurzających. 
 

§ 4 
 
W szczególności do zadań Ośrodka naleŜy: 



1. Prowadzenie leczenia odwykowego  na terenie Gdyni. 
2. Udzielania indywidualnych  świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych. 
3.  Diagnozowanie pacjenta uzaleŜnionego i współuzaleŜnionego. 
4.  Określaniu właściwych metod terapii. 
5.  Realizowanie programów profilaktycznych i  terapeutycznych dla osób uzaleŜnionych i 

współuzaleŜnionych. 
6.  Organizowanie i prowadzenie terapii grupowej. 
7.  Udzielanie konsultacji pacjentom skierowanym przez lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej. 
8.  Prowadzenie działań terapeutycznych wobec rodziny pacjenta i jego środowiska. 
9.  Współdziałanie ze środowiskiem pracy lub nauki pacjenta. 
10. Prowadzenie czynnego poradnictwa. 
11. Prowadzenie działań profilaktycznych i oświatowo -  zdrowotnych. 
12. Prowadzenie systematycznego szkolenia dla własnego zespołu terapeutycznego. 
13. Prowadzenie profilaktyki dotyczącej narkomanii, anabolików i innych środków 

odurzających 
14. Promocja zdrowia. 
15. Prowadzenie szkoleń dla innych osób współpracujących w procesie leczenia osób z 

problemami uzaleŜnień np.: lekarzy działalności podstawowej, pielęgniarek, pracowników 
socjalnych i innych grup zawodowych. 

16. Opracowanie indywidualnych programów terapii, które w trakcie terapii mogą być 
aktualizowane. 

17. Współdziałanie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi w zakresie 
przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzaleŜnieniom. 

 
 

§ 5 
 
Ośrodek udziela świadczeń 
1.  Badanie i terapia psychologiczna. 
2.  Badanie i porada lekarska. 
3.  Prowadzenie grup terapeutycznych I-go i II -go  etapu. 
4.  Orzekanie o stanie zdrowia. 
5.  Prowadzenie działalności profilaktycznej, rehabilitacyjnej i oświatowej. 

 
 

§ 6 
 
W celu realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje z : 
  
1.  Zakładami Opieki Zdrowotnej. 
2.  Placówkami leczenia odwykowego i pomocy psychologicznej. 
3.  Stowarzyszeniami i fundacjami wspierającymi  profilaktykę , terapię i lecznictwo 

odwykowe. 
4.  Pełnomocnikiem Wojewody d / s Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych. 
5.  Pełnomocnikiem Wojewody d/s narkomanii. 
6.  Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( PARPA) . 
7.  Organizacjami zagranicznymi prowadzącymi  działalność w tym zakresie( m.in. WHO) 



8. Gminną Komisją rozwiązywania problemów alkoholowych. 
9.  Innymi instytucjami. 
 

Rozdział III 
ZARZĄDZANIE   I   ORGANIZACJA   WEWNĘTRZNA     OŚRODKA. 

 
 

§ 7 
 
W skład Ośrodka wchodzą: 
1.  Dział lecznictwa z Poradnią Odwykową ( w tym Klub Abstynenta „Krokus „) przy 

ul.Traugutta 9 w Gdyni. 
2.  Dział Profilaktyki przy ul.Abrahama 57 
3.  Sekcja administracyjno-ekonomiczna przy ul.Abrahama 57 
 

§ 8 
 
1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka 
2. Dyrektora powołuje i odwołuje  Zarząd Miasta Gdyni. 
3. Dyrektor jest przełoŜonym wszystkich pracowników Ośrodka. 
4. W przypadku nieobecności Dyrektora, Ośrodkiem kieruje Z-ca Dyrektora. 
5.  Do dokonywania czynności prawnych upowaŜniony jest Dyrektor na podstawie   
     pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta Gdyni. 

 
 

§ 9 
 
1. Przy Ośrodku działa Rada Społeczna, będąca organem inicjującym i opiniodawczym 
organu       tworzącego zakład oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka. 
2.Radę Społeczną powołuje Rada Miasta Gdyni. 
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata od chwili powołania, po upływie kadencji Rada 
    działa do dnia powołania Rady Społecznej nowej kadencji. 
 

§ 10 
 
W skład Rady Społecznej wchodzą: 
1.  Prezydent Miasta Gdyni lub jego przedstawiciel  jako przewodniczący Rady: 
2.  Jako członkowie: 
a.  przedstawiciel Wojewody Gdańskiego. 
b.  przedstawiciele  wyłonieni przez Radę Miasta Gdyni w liczbie 7 
3.  W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej  uczestniczy  Dyrektor Ośrodka. 
4.  W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
   przedstawiciele samorządów medycznych oraz organizacji związkowych. 

 
§ 11 

 
Do zadań Rady  Społecznej naleŜy w szczególności: 
1.  Przedstawianie Radzie Miasta wniosków i opinii w sprawach  przekształcenia lub 
     likwidacji Ośrodka, rozszerzenia lub ograniczenia działalności. 



2.  Przedstawianie Zarządowi Miasta wniosków i opinii w sprawach: 
a.  zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury  
     i sprzętu medycznego, 
b.  funkcjonowania i finansowania Ośrodka, 
c.  rozwiązywania stosunku pracy z Dyrektorem  Ośrodka. 
3.  Przedstawianie Prezydentowi Miasta  wniosków i opinii w sprawie przyznawania 
    Dyrektorowi Ośrodka nagród. 
4.  Przedstawianie wniosków i opinii Dyrektorowi Ośrodka w sprawach: 
a.  planu finansowego i inwestycyjnego, 
b.  rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, 
c.  kredytów bankowych i dotacji 
5.  Uchwalanie statutu i zmian w statucie Ośrodka. 
6.  Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do 

zatwierdzenia 
     organowi tworzącemu zakład. 
7.  Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Ośrodka. 
8.  Dokonywanie okresowych analiz  skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające 

ze świadczeń  Ośrodka z wyłączeniem spraw  podlegających nadzorowi medycznemu. 
9. Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Ośrodka. 
 

§ 12 
 
Od uchwał Rady Dyrektorowi Ośrodka  przysługuje prawo odwołania do organu tworzącego 
zakład. 
 

§ 13 
 
Szczegółowy zakres uprawnień i organizacji pracy Rady Społecznej określa Regulamin Rady 
Społecznej uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez organ tworzący zakład. 
 
 
 

Rozdział. IV 
GOSPODARKA    FINANSOWA. 

 
§ 14 

 
1.  Ośrodek jest gminną jednostką budŜetową. 
2.  Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowo - rzeczowego  
      zgodnie z prawem budŜetowym. 
 

§ 15 
 
Ośrodek  moŜe uzyskiwać środki finansowe: 
1.  z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nieubezpieczonym oraz 
    nieuprawnionym z mocy przepisów odrębnych, 
2.  z darowizn , zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, a takŜe darowizn pochodzenia 
    zagranicznego, 
3.  z wynajmu wolnych pomieszczeń niewykorzystanych na cele statutowe Ośrodka. 



 
 

 
 
 
 

§ 16 
 
Ośrodek sporządza bilans roczny i ustala wynik finansowy działalności. 
 
 

Rozdział V. 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE. 

 
 

§ 17 
 
1.Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Rada  Miasta Gdyni. 
2. BieŜący nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Miasta Gdyni. 

 
 

§ 18 
 

 
Statut wchodzi w Ŝycie z dniem  zatwierdzenia przez Radę Miasta Gdyni. 
 
 
 


