
Uchwała Nr 502/XXII/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku 
z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 
U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala, co 
następuje: 

§ 1
Nadaje się Ośrodkowi Leczenia Uzależnień w Lublinie statut w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Leczenia 

Uzależnień w Lublinie. 

§ 3
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 

708/LXX/98 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie 
zatwierdzenia statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmieniona uchwałą nr 211/XI/99 Rady 
Miejskiej w Lublinie z dnia 20 maja 1999 r., uchwałą nr 591/XXXVIII/2001 
Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 7 czerwca 2001 r., uchwałą nr 148/X/2007 
Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 28 czerwca 2007 r. 

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik 
do uchwały nr 502/XXII/2012 
Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 czerwca 2012 r. 

Statut Ośrodka Leczenia Uzależnień SP ZOZ w Lublinie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1
1. Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie zwany dalej „Ośrodkiem" jest 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Ośrodek prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne. 

3. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Lublin. 
4. Podmiotem tworzącym Ośrodek jest Gmina Lublin. 
5. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje podmiot tworzący działający przez swoje 

organy zgodnie z ich kompetencjami. 

§ 2
Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 
1) Uchwały Rady Miejskiej w Lublinie nr 646/LXVIII/98 z dnia 14 maja 1998 

r. w sprawie utworzenia samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie 
i reorganizacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, 

2) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i wydanych na 
jej podstawie przepisów wykonawczych, 

3) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydanych na jej podstawie przepisów 
wykonawczych, 

4) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i wydanych 
na jej podstawie przepisów wykonawczych, 

5) niniejszego statutu. 

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka 

§ 3
1. Głównym celem Ośrodka jest prowadzenie działalności leczniczej 

polegającej na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych: 
1) osobom cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń 

zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, 
w szczególności uzależnionym od alkoholu, narkotyków lub leków oraz 
członkom ich rodzin, 
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2) osobom z innymi zaburzeniami nawyków i popędów oraz członkom ich 
rodzin. 

2. Celem Ośrodka jest także prowadzenie działalności leczniczej polegającej 
na promocji zdrowia i profilaktyce w zakresie uzależnień. 

§ 4
Do zadań Ośrodka w szczególności należy: 
1) realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień 

w formie indywidualnych i grupowych oddziaływań psychologicznych 
ukierunkowanych na zmianę patologicznych mechanizmów uzależnień 
oraz uczenia umiejętności potrzebnych do utrzymywania abstynencji, 

2) realizacja programów korekcyjnych dla osób szkodliwie spożywających 
alkohol lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób 
z zaburzeniami nawyków i popędów, 

3) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych 
i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich 
rodzin, 

4) leczenie osób uzależnionych od innych niż alkohol środków 
psychoaktywnych; w tym leczenie substytucyjne, 

5) działania konsultacyjno – edukacyjne dla członków rodzin osób 
uzależnionych. 

§ 5
1. Ośrodek może realizować także zadania z zakresu promocji zdrowia 

i profilaktyki, a w szczególności: 
1) terapii osób doświadczających przemocy, 
2) prowadzenia programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców 

przemocy, 
3) profilaktyki problemów związanych z używaniem środków 

psychoaktywnych, 
4) udzielania innych świadczeń lub realizacji innych programów 

przeznaczonych dla osób doświadczających problemów wynikających 
z przemocy i nałogowych zachowań. 

2. Ośrodek może współdziałać z innymi podmiotami w ramach tworzenia sieci 
wsparcia dla osób wymienionych w ust. 1 pkt 4. 

3. Ośrodek może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania 
zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny 
i innych zawodów mających zastosowanie w terapii uzależnień na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie 
tych osób. 

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna Ośrodka 

§ 6
1. W skład Ośrodka wchodzą następujące jednostki organizacyjne: 

1) Przychodnia Leczenia Uzależnień, 
2) Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia. 
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2. W skład Przychodni Leczenia Uzależnień wchodzą następujące komórki 
organizacyjne: 
1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych, 
2) Poradnia Leczenia Uzależnień, 
3) Poradnia Leczenia Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży, 
4) Poradnia Profilaktyczna. 

3. W skład Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia 
wchodzą następujące komórki organizacyjne: 
1) Poradnia dla Osób Uzależnionych od Alkoholu, 
2) Poradnia dla Osób Współuzależnionych, 
3) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu. 

Rozdział 4.
Organy Ośrodka 

§ 7
1. Organami Ośrodka są: 

1) Dyrektor Ośrodka, 
2) Rada Społeczna. 

§ 8
1. Dyrektor Ośrodka kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi za 

nie odpowiedzialność. 
3. W razie nieobecności dyrektora Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na 

zewnątrz zastępca dyrektora ds. lecznictwa. 

§ 9
Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zadania jednostek 

organizacyjnych, komórek organizacyjnych i stanowisk pracy wchodzących 
w skład Ośrodka. 

§ 10
Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. 

§ 11
Dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie udzielania świadczeń 

wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach 
zawodowych. 

§ 12
1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu 

tworzącego oraz organem doradczym dyrektora Ośrodka. 
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie 

podmiot tworzący. 
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§ 13
W skład Rady Społecznej wchodzi 5 osób: 
1) Przewodniczący – Prezydent Miasta Lublin lub osoba wyznaczona przez 

Prezydenta Miasta, 
2) Jej członkowie: 

a) 3 osoby wyłonione przez Radę Miasta Lublin, 
b) przedstawiciel Wojewody. 

3) w posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem 
doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych. 

§ 14
Do zadań Rady Społecznej należy: 

1. Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach: 
1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury 

i sprzętu medycznego, 
2) związanych z przekształceniem lub likwidacją Ośrodka, jego 

przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 
3) przyznawania dyrektorowi Ośrodka nagród, 
4) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem 

o zarządzanie Ośrodkiem, 
5) regulaminu organizacyjnego, 
6) innych ważnych sprawach dotyczących Ośrodka, na wniosek podmiotu 

tworzącego. 
2. Przedstawianie dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach: 

1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
2) rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu 

inwestycyjnego, 
3) kredytów bankowych lub dotacji, 
4) podziału zysku, 
5) zmian w statucie, 
6) w innych ważnych sprawach dotyczących Ośrodka, na wniosek 

dyrektora. 
3. Uchwalanie regulaminu działalności Rady Społecznej. 
4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby 

korzystające ze świadczeń Ośrodka, z wyłączeniem spraw podlegających 
nadzorowi medycznemu. 

5. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności 
leczniczej. 

§ 15
1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. 
2. Rada Społeczna pełni funkcje do czasu wyłonienia nowego składu przez 

podmiot tworzący. 
3. Członka Rady Społecznej przed upływem kadencji odwołuje się 

w następujących przypadkach: 
1) śmierci członka Rady, 
2) złożenia przez niego pisemnej rezygnacji, 
3) nie uczestniczenia w więcej niż trzech kolejnych posiedzeniach Rady, 
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4) podjęcia działalności zawodowej lub społecznej konkurencyjnej wobec 
działalności Ośrodka. 

§ 16
Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy i podejmowania uchwał 

określa regulamin Rady Społecznej. 

Rozdział 5.
Gospodarka finansowa 

§ 17
1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest w formie samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

2. Ośrodek jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może 
uzyskiwać środki finansowe ze źródeł wskazanych w art. 55 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy ustalany 
przez dyrektora. 

4. Roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka zatwierdza Prezydent Miasta 
Lublin. 

5. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 18
1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę 

Miasta Lublin w sprawie nadania statutu. 
2. Zmiany statutu wprowadza się w trybie właściwym do jego nadania. 
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