
  STATUT 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Centrum  Profilaktyki i Terapii Uzależnień 
w Rzeszowie 

 
 ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§  1 
 

SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie, zwane dalej 
„Centrum”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, 
działającym na podstawie: 
 

1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami), 

2) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 grudnia 
1999 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, zasad 
funkcjonowania i rodzajów zakładów lecznictwa odwykowego oraz 
udziału innych zakładów opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad 
osobami uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r. Nr 3, poz. 44) 

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami), 

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami), 

5) niniejszego Statutu 
 

§  2 
 

Siedzibą Centrum jest Miasto Rzeszów. 
 

§  3 
 

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Gmina Miasto Rzeszów. 
 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA CENTRUM 

 
§  4 

 
1. Centrum udziale świadczeń leczniczo-zapobiegawczych w zakresie 

przewidzianym dla placówek otwartego lecznictwa odwykowego. 
2. Do zadań Centrum należy w szczególności: 
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1) realizacja programów psychoterapii uzależnień i współuzależnień, 
2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i 

rehabilitacyjnych osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, 
3) prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków 

rodzin osób uzależnionych, 
4) wspieranie działalności placówek podstawowej opieki zdrowotnej 

w zakresie wczesnej diagnozy i krótkiej interwencji oraz udzielanie 
w razie potrzeby konsultacji lekarzom. 

5) współpraca z placówkami zajmującymi się rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz grupami samopomocowymi. 

 
§  5 

 
Do zadań Centrum należy również: 

1) podejmowanie działań skierowanych do ofiar przemocy w rodzinie, 
2) prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie uzależnień od 

alkoholu i środków psychoaktywnych. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
ZARZĄDZANIE CENTRUM 

 
 

§  6 
 

Organami Centrum są: 
1) Dyrektor Centrum, 
2) Rada Społeczna. 

 
 

§  7 
 

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor. 
2. Stosunek pracy z Dyrektorem Centrum – wyłonionym w trybie art. 44a 

ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – 
nawiązuje Prezydent Miasta Rzeszowa na podstawie powołania, umowy o 
pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. 

 
§  8 

 
1. Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz oraz pełni funkcje 

pracodawcy, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w stosunku do 
osób w niej zatrudnionych. 
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2. Dyrektor Centrum – działając w granicach określonych przez Statut. 
Regulamin organizacyjny oraz pełnomocnictw udzielonych przez 
Prezydenta Miasta Rzeszowa – podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi 
za nie pełna odpowiedzialność. 

3. Dyrektora Centrum podczas jego nieobecności w pracy zastępuje 
upoważniona przez niego osoba, w granicach udzielonego jej przez 
Dyrektora na ten okres umocowania. 

 
§  9 

 
1. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym i 

opiniodawczym Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz organem doradczym 
Dyrektora Centrum. 

2. Zadania Rady określa ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach 
opieki zdrowotnej. 

3. W skład Rady wchodzą: 
1) Prezydent Miasta Rzeszowa lub osoba przez niego wyznaczona, 
2) Przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego 
3) Czterech przedstawicieli wyłonionych przez Radę Miasta 

Rzeszowa. 
4. Kadencja Rady trwa trzy lata. 

 
ROZDZIAŁ IV 

                    ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 
    

§  10 
 

Centrum działa na podstawie przekazywanych środków finansowych zgodnie z 
ustaloną umową o współfinansowanie przez Miasto świadczeń udzielanych 
przez Centrum.  
Również źródłem finansowania Centrum jest kontrakt na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych refundowanych przez  Narodowy Fundusz Zdrowia.  
 

§  11 
 
W skład Centrum wchodzą, jako wewnętrzne komórki organizacyjne: 
1) Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu, 
2) Poradnia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy, 
3) Dział administracyjny. 
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§ 12 
 

1. Szczegółową strukturę Centrum, zakres działania wewnętrznych komórek 
organizacyjnych określa regulamin organizacyjny, 

2. Regulamin organizacyjny Centrum ustala Dyrektor i przedkłada do 
zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

 
§ 13 

 
 
Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Centrum 
upoważniony jest Dyrektor. 
 
 

ROZDZIAŁ V 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
 

§ 14 
 

Zmiany w Statucie wymagają uchwały Rady Społecznej 
 

§15 
 

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta Rzeszowa. 
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