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Załącznik do 
Uchwały nr I/ 4 /2006 
Rady Społecznej 
z dnia 15 lutego 2006 r. 






	STATUT 
Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu 




	Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu zwany dalej "WOLP-em" jest  samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§ 2

Podmiotem sprawującym nadzór nad WOLP-em jest Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 3

WOLP działa na podstawie:
1)	ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",
2)	zarządzenia Nr 50/90 Wojewody Toruńskiego z dnia 21 czerwca 1990 roku w sprawie utworzenia  Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu (Dz. Urz. Wojewody Toruńskiego Nr 14, poz.190),
3)	zarządzenia Nr 63/98 Wojewody Toruńskiego z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
4)	rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. Nr 65, poz. 659),
5)	innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
6)	niniejszego statutu.

§ 4

Siedzibą WOLP-u jest miasto Toruń.

§ 5

Obszarem działania dla WOLP-u jest Województwo Kujawsko - Pomorskie.

§ 6

1.	WOLP może udzielać świadczeń zdrowotnych wymienionych w statucie na rzecz osób określonych w umowach zawartych z dysponentami środków finansowych.
2.	WOLP może udzielać świadczeń zdrowotnych wymienionych w statucie:
1) innym osobom uprawnionym do bezpłatnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego,
2) innym osobom uprawnionym do bezpłatnych świadczeń z tytułu innych ubezpieczeń,
3) obywatelom innych państw na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.	WOLP może udzielać odpłatnie świadczeń zdrowotnych, jeżeli odpłatność ta wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 7

WOLP jest utworzony w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej, a w szczególności:
1)	zapewnienia psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz osób w 
wieku podeszłym,
2) udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami psychiatrii środowiskowej.




§ 8

1.	Do zadań WOLP-u należy:
1) profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego,
2) leczenie zaburzeń psychicznych i uzależnień,
3) rehabilitacja zaburzeń psychicznych,
4) wykonywanie badań diagnostycznych i badań klinicznych leków,
5) prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz orzeczniczej dla sektora opieki 
    zdrowotnej oraz innych służb,
6) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz doskonalenia zawodowego,
7) analizowanie stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie psychiatrycznej      
                opieki zdrowotnej,
8) programowanie oraz nadzór nad organizowaniem i funkcjonowaniem psychiatrycznej  
                opieki zdrowotnej.
2.	WOLP realizuje także zadania obronne wynikające z obowiązujących przepisów i poleceń wydawanych przez właściwe organy w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności.

§ 9

1.	WOLP może prowadzić działalność gospodarczą.
2.	Prowadzona działalność gospodarcza powinna uzupełniać statutowe cele i zadania WOLP-u i w żadnym przypadku nie może naruszać tych celów i zadań.
3.	Celem prowadzenia działalności gospodarczej będzie wypracowanie dochodu, który zgodnie ze statutem WOLP-u musi być przeznaczony na działalność statutową oraz na  inwestycje powiększające majątek WOLP-u.
4.	Ustala się następujące typowe formy działalności gospodarczej WOLP-u: 
1)	działalność wydawniczą,
2)	prowadzenie apteki,
3)	działalność handlową.
5.	Podane w ust. 4 przykłady nie wyczerpują różnych innych możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez WOLP.


Rozdział II

Zarządzanie WOLP-em

§ 10

1.	WOLP-em kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor WOLP-u.
2.	Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania WOLP-u oraz ponosi za nie odpowiedzialność.
3.	Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników WOLP-u. 
4.	Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego nawiązuje z Dyrektorem WOLP-u  stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. 

§ 11 

Dyrektor kieruje WOLP-em przy pomocy:
1)	Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa,
2)	Głównego Księgowego,
3)	Kierowników komórek organizacyjnych.

§ 12

Jednostkami /komórkami/ organizacyjnymi wchodzącymi w skład WOLP-u kierują kierownicy tych jednostek /komórek/.


Rozdział III

Rada Społeczna


§ 13

Przy WOLP-ie działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora  WOLP-u.
§ 14

1. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1)	Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona jako 
Przewodniczący Rady.
2) 	Członkowie Rady:
a)	Przedstawiciele, w liczbie 5 osób, wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego,
b)	Przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,
c)	Przedstawiciel Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum 
 im. L. Rydygiera w Bydgoszczy.
2.	W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w WOLP.
3.	W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele medycznych samorządów zawodowych.

§ 15

Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 16

Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

§ 17

Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 46 ustawy oraz przedstawia Samorządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego opinie w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i zbycia majątku trwałego WOLP-u.
§ 18 

Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin działalności Rady. 
	Rozdział IV

Organizacja Wewnętrzna  WOLP-u


§ 19

1.	Komórki organizacyjne działalności medycznej WOLP-u, z zastrzeżeniem ust. 3 tworzą: 
1)	sektor psychiatrii dorosłych, w skład którego wchodzą:
a)	Oddział II Psychiatryczny Męski,
b)	Oddział III Psychiatryczny Żeński,
c)	Oddział Kliniczny IV Psychiatryczny,
d)	Oddział Dzienny Psychiatryczny,
e)	Oddział Dzienny Rehabilitacyjny,
f)	Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego,

2)	sektor psychiatrii dzieci i młodzieży, w skład którego wchodzą:
a)	Oddział Kliniczny VI Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,
b)	Oddział Dzienny Psychiatrii Dzieci i Młodzieży,
c)	Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży,

3)	sektor psychogeriatrii, w skład którego wchodzą:
a)	Oddział Kliniczny VII Psychogeriatryczny,
b)	Oddział Dzienny Psychogeriatryczny,
c)	Poradnia Psychogeriatryczna.
2.	W każdym z sektorów występują trzy formy opieki zdrowotnej:
1)	pełnodobowa (oddziały szpitalne),
2)	pośrednia (oddziały dzienne),
3)	ambulatoryjna (poradnie).
3.	Świadczenia medyczne realizowane są także przez;
1)	Laboratorium,
2)	Pracownię EEG,
3)	Izby Przyjęć,
4)	Dział Farmacji Szpitalnej.
4.	W skład WOLP-u wchodzą ponadto komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy o charakterze nie medycznym oraz pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
5.	Szczegółową strukturę WOLP-u z podziałem na komórki organizacyjne oraz poszczególne stanowiska  pracy, o których mowa w ust. 1, 3, 4  przedstawia graficznie schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Statutu.     


Rozdział V

Zasady Gospodarki Finansowej


§ 20

WOLP prowadzi gospodarkę finansową  w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i wyszczególnionych przychodów koszty działalności i zobowiązań.

§ 21

1.	Wartość majątku WOLP-u stanowią:
1)	fundusz założycielski,
2)	fundusz zakładu,
2.	Fundusz założycielski WOLP-u stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia komunalnego.
3.	Fundusz zakładu stanowi wartość majątku WOLP-u po odliczeniu funduszu założycielskiego.


§ 22

Fundusz założycielski WOLP-u zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.



§ 23

1.	Fundusz zakładu WOLP-u zwiększa się o:
1)	zyski bilansowe,
2)	amortyzację majątku trwałego
3)	dotacje budżetowe
4)	kwoty zwiększenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku,
5)	środki z innych źródeł.
2.	Fundusz zakładu WOLP-u zmniejsza się o:
1)   straty bilansowe,
	      2)   umorzenie majątku trwałego

3)	kwoty zmniejszenia wartości majątku trwałego, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tego majątku.

§ 24

WOLP jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

§ 25

WOLP może uzyskać środki finansowe ze źródeł wymienionych w art. 54 ustawy

§ 26

1.	WOLP może otrzymywać dotacje budżetowe na cele wymienione w art. 55 ustawy.
2.	Dotacje przyznaje Samorząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§ 27

1.	WOLP prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.	Wyboru podmiotu uprawniającego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Dyrektor WOLP-u.
3.	Sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 28

1.	O podziale zysku decyduje Dyrektor WOLP-u po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
2.	WOLP pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

§ 29

Zobowiązania i należności WOLP-u po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i należnościami Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Rozdział VI

Postanowienia Końcowe


§ 30

1.	Niniejszy statut obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
2.	Z dniem wejścia w życie statutu traci moc statut WOLP-u zatwierdzony uchwałą nr 453/2000 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19.07.2000 r., zmieniony uchwałami nr 639/2001 z dnia 11.06.2001 r., nr 666/2001 z dnia 27.08.2001 r., nr 764/2002 z dnia 28.01.2002 r., nr XIII/161/03 z dnia 15.09.2003 r., nr XIX/254/04 z dnia 29.03.2004 r.   

