
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie połączenia Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 
w Szczecinie, Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 i Działu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie – Środowiskowy Dom Samopomocy 
przy ul. J.U. Niemcewicza 9 w Szczecinie oraz o zmianie uchwały z dnia 16 kwietnia 
2006 r. Nr LIV/1018/06 o nadaniu statutu Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie 
 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3, w związku z ust. 5 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240); Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Z dniem 1 maja 2010 r. 
1) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 14, wraz z filią Dom – Klub 

Pod Fontanną przy ul. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie i Środowiskowy Dom 
Samopomocy przy ul. J.U. Niemcewicza 9 w Szczecinie, będący dotychczas działem 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, stają się działem Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, 

2) pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 
w Szczecinie, Działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie – 
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. J.U. Niemcewicza 9 w Szczecinie, stają 
się pracownikami Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 
w Szczecinie, 

3) majątek Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej 14 i Działu 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie – Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. J.U. Niemcewicza 9 w Szczecinie staje się majątkiem Domu 
Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, 

4) zobowiązania i naleŜności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej 
14 i Działu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie – Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. J.U. Niemcewicza 9 w Szczecinie stają się 
zobowiązaniami i naleŜnościami Domu Pomocy Społecznej 
przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie. 

 
§ 2. Statut Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 otrzymuje brzmienie 

jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 
2010 r. 
 
 



 
U Z A S A D N I E N I E 

 
Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2009 – 2013 jako cel 

główny uznaje zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej, dostępnej 
opieki zdrowotnej oraz innych form pomocy umoŜliwiających Ŝycie w środowisku rodzinnym 
i społecznym. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Szczecinie na lata 2009 – 2015 
przyjęta uchwałą Rady Miasta, ze zdiagnozowanych deficytów wyprowadza rekomendacje 
dla: 

- rozwoju systemu opieki pielęgnacyjnej, 
- budowy środowiskowego modelu integracji osób starszych i niepełnosprawnych, 
- budowy specjalistycznego systemu wsparcia dla osób w podeszłym wieku 

i niepełnosprawnych. 
Rekomendacje te wynikają w szczególności z wagi wsparcia środowiskowego rodzin i dzieci 
z zaburzeniami psychicznymi poprzez tworzenie grup samopomocowych, grup wsparcia 
i poradnictwa specjalistycznego jak równieŜ tworzenie i rozwój form pomocy w okresowym 
wyręczaniu opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym osób chorych psychicznie. 

Kolejnym aktem prawnym wpisującym się w te działania jest Uchwała 
Nr LVI/1262/02 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 października 2002r. w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2002 – 2015. 
W swoich zapisach zakłada on m.in. ,,zapewnienie dostępu do dóbr i usług umoŜliwiających 
pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Ŝyciu społecznym”. W szczególności 
,,wsparcia środowiskowego obejmującego: usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, usługi 
świadczone przez dzienne domy pomocy społecznej, ośrodki opiekuńcze i środowiskowe 
domy samopomocy”. 

Niezwykle waŜnym elementem systemu ochrony zdrowia psychicznego są instytucje 
działające w systemie pomocy społecznej, z domami pomocy społecznej dla osób przewlekle 
psychicznie chorych, środowiskowymi domami samopomocy oferującymi opiekę dzienną, 
miejscami całodobowego, czasowego pobytu, mieszkaniami chronionymi oraz 
specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Ten ogromny potencjał działa dziś w rozproszeniu 
oraz w sposób słabo skoordynowany z działaniem opieki zdrowotnej. 

Przyjęcie niniejszej uchwały stworzy warunki do utworzenia w Szczecinie 
prekursorskiego w kraju, pełnego systemu wsparcia osób dotkniętych zaburzeniami 
psychicznymi, który poprzez wszechstronną i kompleksową pomoc pozwoli zachować je 
w środowisku rodzinnym i lokalnym, a tym samym będzie zapobiegał marginalizacji lub 
konieczności umieszczania  w domach pomocy społecznej, a nadto spowoduje, Ŝe potencjał 
osobowy, finansowy i organizacyjny będzie wykorzystany optymalnie. Finansowanie 
działalności Domu po przyjęciu niniejszej uchwały odbywać się będzie w oparciu o środki 
finansowe przeznaczone w uchwalonym budŜecie Miasta na działalność Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6  oraz na realizację zadań zleconych w postaci 
prowadzenia infrastruktury środowiskowych domu samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi i na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 



 
Załącznik 
do Uchwały Nr  
Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
 
 

STATUT 
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 

SZCZECIN, UL. WŁ. BRONIEWSKIEGO  4/6 
 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wł. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie, zwany 
dalej„Domem”, działa na podstawie następujących aktów prawnych: 

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., 
Nr 142, poz. 1592, ze zm.), 

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. 1362, ze zm.), 

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 
poz. 1240), 

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 223, poz. 1458, ze zm.), 

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, 
poz. 535, ze. zm.), 

6) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie 
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217, poz. 1837), 

7) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie 
specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005r. Nr 189, poz. 1598), 

8) niniejszego statutu. 
 
§ 2. 1. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Szczecin, prowadzoną w formie 
jednostki budŜetowej. 
2.  Siedzibą Domu jest miasto Szczecin. 
3. Dom jest jednostką o zasięgu ponad gminnym, z wyłączeniem Działu Pomocy  
Środowiskowej, o którym mowa w § 5 ust. 2. 
4.  Dom jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej i wchodzi w skład systemu pomocy 
społecznej miasta Szczecin zgodnie z Uchwałą XXVIII/717/2000 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 25 września  2000 r. w sprawie Systemu Pomocy Społecznej Miasta Szczecin. 
 
§ 3.  Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Szczecin przy pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Wydziału Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Miasta Szczecin. 
 
§ 4.  Dom jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
 
 



                              Rozdział 2 

                              Cel i zadania 

 
§ 5.1. Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla 68 osób przewlekle psychicznie 
chorych.  
2. W Domu funkcjonuje Dział Pomocy Środowiskowej, w skład którego wchodzą:                   
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej 14, wraz z filią Dom – Klub Pod 
Fontanną przy ul. Bohaterów Warszawy 27, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. J.U. 
Niemcewicza 9. 
3. Dom, w zakresie pomocy środowiskowej, moŜe prowadzić miejsca czasowego,  
całodobowego pobytu, mieszkania chronione oraz grupy wsparcia dla rodzin osób                         
z zaburzeniami psychicznymi. 
 
§ 6. 1. Dom zapewnia całodobową opiekę osobie, która z powodu wieku, choroby lub 
niepełnosprawności nie moŜe samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu, a której nie 
moŜna zapewnić  niezbędnej pomocy w miejscu zamieszkania. 
2. Do zadań Domu naleŜy świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dostosowanych 
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, osobom z zaburzeniami 
psychicznymi, równieŜ w miejscu ich zamieszkania,  które w wyniku upośledzenia niektórych 
funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w prawidłowym 
funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu poprawy 
jakości Ŝycia, zwiększania zaradności Ŝyciowej i ich integracji społecznej.  
3.  Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie 
obowiązującego  standardu, w zakresie i  formach wynikających z indywidualnych potrzeb 
osób w nim przebywających, zwanych dalej „ mieszkańcami domu”. 
4.  Dom umoŜliwia i organizuje mieszkańcom domu pomoc w  korzystaniu  ze świadczeń  
zdrowotnych przysługujących im  na   podstawie  odrębnych przepisów prawa. 
 
§ 7. Organizacja Domu, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom uwzględnia                     
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz 
stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. 
 
 

                            Rozdział 3 

                          Organizacja i zarządzanie 

 
§ 8.  Strukturę organizacyjną  i szczegółowy zakres zadań Domu określa opracowany przez 
Dyrektora Domu regulamin organizacyjny, przyjęty przez Prezydenta Miasta Szczecin. 
 
§ 9. 1. Pracą Domu kieruje Dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Dyrektor kieruje pracą Domu przy pomocy Zastępcy Dyrektora, Głównego Księgowego 
oraz kierowników poszczególnych działów Domu. 
3. Dyrektora  zatrudnia   i zwalnia    Prezydent    Miasta   Szczecin,   po   zasięgnięciu  opinii   
Dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. 
4. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta    
Szczecin  i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu. 
5. Dyrektor jest uprawniony do nawiązywania stosunku pracy i dokonywania  czynności 
wynikających ze stosunku pracy wobec pracowników. 



 
§ 10. 1. Mieszkańcy Domu przyjmowani są na podstawie decyzji administracyjnej                           
o umieszczeniu, wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin lub  z jego upowaŜnienia, przez 
Dyrektora lub innego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,                  
w porozumieniu z Dyrektorem. 
2. Decyzję o skierowaniu do  Domu i  decyzję   ustalającą  opłatę za pobyt w  Domu wydaje 
organ gminy właściwej dla mieszkańca w dniu jej kierowania do Domu. 
3. Do kierowania osób do Środowiskowego Domu Samopomocy mają zastosowanie przepisy 
o kierowaniu do ośrodków wsparcia. 
4. Udzielenie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze 
decyzji administracyjnej, wydanej zgodnie z zapisem  ust. 1, określającej rodzaj, zakres, 
termin i miejsce świadczenia tych usług.  
 
 

                               Rozdział 4 

                              Majątek i finanse 

 
§ 11. 1. Majątek Domu jest mieniem Gminy Miasta Szczecin i moŜe być wykorzystany  
jedynie do  realizacji celów związanych z działalnością statutową. 
2.  Dom gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. 
 
 

Rozdział 5 

System kontroli 

 

§ 12.1. Organem  zarządzającym i  nadzorującym  działalność  Domu jest  Prezydent Miasta  
Szczecin. 
 2. Kontrolę wewnętrzną w Domu sprawuje Dyrektor. 
 
 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

 
§ 13. Zmiany w  niniejszym statucie mogą być dokonane w trybie przewidzianym  do jego 
nadania. 

 


