
UCHWAŁA NR XXXVI/1073/13
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 16 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - 
Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. 2013 r. poz. 217), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318), Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkowi 
Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/55/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii 
Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie (zm. uchwałą Nr XLVI/960/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 
03 grudnia 2001 r., uchwałą Nr XXXIII/821/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2009 r., 
uchwałą Nr XX/566/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., Uchwałą Nr XXXII/934/13 
Rady Miasta Szczecin z dnia 15 lipca 2013 r.). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/1073/13 
Rady Miasta Szczecin 
z dnia 16 grudnia 2013 r. 

STATUT 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii Uzależnień od 

Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu 
w Szczecinie, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, udzielającym ambulatoryjnych 
świadczeń zdrowotnych, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej, zwanym dalej „Ośrodkiem”, działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217), zwanej dalej 
„ustawą o działalności leczniczej”; 

2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.); 

3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji 
personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących 
świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad 
uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami 
publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 734); 

4) niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Ośrodek działa pod firmą: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek 
Terapii Uzależnień od Alkoholu. 

2. Ośrodek może używać skróconej nazwy: „SP ZOZ – OTU”. 
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Szczecin, ul. Ostrowska 7. 
4. Ośrodek posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji 

społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000005474. 

5. Dopuszcza się możliwość tworzenia filii Ośrodka. 

§ 3. 1. Podmiotem tworzącym dla Ośrodka jest Gmina Miasto Szczecin. 
2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Szczecin. 

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka 

§ 4. Podstawowym celem działania Ośrodka jest: 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu i innych środków 

psychoaktywnych oraz dorosłym członkom ich rodzin; 
2) promowanie zdrowia poprzez działalność profilaktyczną, zwłaszcza wśród osób uzależnionych 

i ich rodzin; 
3) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, innych 

środków psychoaktywnych i ich rodzinom. 

§ 5. Do zadań Ośrodka w szczególności należy: 
1) organizowanie i prowadzenie psychoterapii grupowej osób uzależnionych i współuzależnionych 

członków ich rodzin; 
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2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych; 
3) diagnozowanie pacjenta uzależnionego i współuzależnionego; 
4) określanie właściwych metod terapii; 
5) udzielanie konsultacji pacjentom skierowanym przez lekarzy; 
6) współdziałanie ze środowiskiem pracy lub nauki pacjenta; 
7) prowadzenie czynnego poradnictwa; 
8) prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych oraz szkoleń różnych grup tzw. 

pierwszego kontaktu; 
9) współdziałanie z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi i innymi instytucjami. 

Rozdział 3.
Organy i struktura organizacyjna Ośrodka 

§ 6. Organami Ośrodka są: 
1) Kierownik Ośrodka; 
2) Rada Społeczna. 

§ 7. 1. Kierownik kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Ośrodkiem. 
3. Podmiot tworzący nawiązuje z Kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub 

umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną. 
4. W Ośrodku przeprowadza się konkurs na stanowisko Kierownika. 
5. Konkurs na stanowisko Kierownika ogłasza i przeprowadza podmiot tworzący, na podstawie 

ustawy o działalności leczniczej. 
6. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników. 
7. Kierownik ustala regulamin organizacyjny Ośrodka, w którym zostaną określone 

w szczególności sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez 
podmiot wykonujący działalność leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub w Statucie. 

§ 8. 1. W Ośrodku działa Rada Społeczna powołana i odwoływana przez Radę Miasta Szczecin. 
2. Rada Społeczna składa się z pięciu osób. 
3. W skład Rady Społecznej Ośrodka wchodzą: 

1) Prezydent Miasta Szczecin lub osoba przez niego wyznaczona – jako przewodniczący Rady; 
2) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - jako członek Rady; 
3) trzech przedstawicieli Rady Miasta Szczecin - jako członkowie Rady. 

4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata licząc od dnia powołania. 
5. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć przedstawiciele samorządów 

zawodów medycznych i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. 
6. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenia Rada Miasta 

Szczecin. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik oraz przedstawiciele organizacji 
związkowych działających w podmiocie leczniczym. 

7. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego, 
rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady 
pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych 
bez zachowania prawa do wynagrodzenia. 

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa 
Regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Miasta Szczecin. 

9. Członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rady Społecznej można odwołać 
w przypadkach: 

1) śmierci członka Rady; 
2) rezygnacji z udziału w pracach, przy czym rezygnacja musi zostać złożona na piśmie; 
3) na pisemny, uzasadniony wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej; 
4) na wniosek organu, który wyznaczył przedstawiciela; 
5) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka Rady Społecznej. 
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10. Rada Miasta Szczecin powołuje nowego członka Rady Społecznej niezwłocznie po zaistnieniu 
warunków, o których mowa w ust. 9. 

§ 9. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta Szczecin. 
2. Rada Społeczna jest organem doradczym Kierownika. 
3. Od uchwał Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do Rady Miasta Szczecin. 

§ 10. Do zadań Rady Społecznej należy: 
1) przedstawianie Radzie Miasta Szczecin wniosków i opinii w sprawach: 

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 
medycznego, 

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 
c) przyznawania nagród Kierownikowi, 
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Kierownikiem; 

2) przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach: 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, 
c) kredytów bankowych lub dotacji, 
d) podziału zysku, 
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 

medycznego, 
f) regulaminu organizacyjnego; 

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem 
spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej; 
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Ośrodka. 

§ 11. W skład Ośrodka wchodzą: 
1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia; 
2) Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu; 
3) Dział administracyjno-ekonomiczny. 

Rozdział 4.
Zasady działalności finansowej i gospodarczej 

§ 12. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie 
o działalności leczniczej. 

2. Ośrodek pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności 
i reguluje zobowiązania. 

3. Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 
nieruchomościami i majątkiem Gminy Miasto Szczecin oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub 
zakupionym). 

4. Podstawę gospodarki Ośrodka stanowi plan finansowy ustalony przez Kierownika Ośrodka. 
5. Zbycie aktywów trwałych Ośrodka, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez podmiot tworzący, zawierających 
w szczególności wymóg uzyskania zgody na wykonanie wymienionych czynności. 

§ 13. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe: 
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej; 
2) z wydzielonej działalności innej niż wymieniona w pkt 1, polegającej na wspomaganiu 

działalności statutowej (z przeznaczeniem uzyskanych środków na działalność statutową), a w 
szczególności na: 
a) udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub niefinansowanych ze środków 
publicznych, 
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b) zbywaniu, wydzierżawianiu, wynajmowaniu, użyczaniu, oddawaniu w użytkowanie mienia, 
którym Ośrodek gospodaruje, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5, 

3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego; 
4) sprzedaży usług i produktów nie stanowiących działalności leczniczej, a które wynikają z zakresu 

działań poszczególnych struktur organizacyjnych Ośrodka; 
5) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy o działalności leczniczej. 

§ 14. 1. Wartość majątku Ośrodka określają: 
1) fundusz założycielski; 
2) fundusz Ośrodka. 

2. Fundusz założycielski stanowi wartość wydzielonej Ośrodkowi części mienia Gminy Miasta 
Szczecin. 

3. Fundusz Ośrodka stanowi wartość majątku Ośrodka po odliczeniu funduszu założycielskiego. 
4. Fundusz założycielski i fundusz Ośrodka ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu według zasad 

wynikających z odrębnych przepisów. 

§ 15. 1. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.). 

2. Kierownik przedstawia Prezydentowi Miasta Szczecin roczne sprawozdanie finansowe w celu 
zatwierdzenia, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu, stosownie do obowiązujących 
przepisów lub na wniosek podmiotu tworzącego. 

§ 16. Ośrodek samodzielnie decyduje o podziale zysku, zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w tym zakresie. 

§ 17. 1. Ośrodek pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 
2. W przypadku braku możliwości pokrycia ujemnego wyniku finansowego przez Ośrodek, 

podmiot tworzący może pokryć ujemny wynik finansowy na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 18. 1. Zmiany w Statucie przyjmowane są w drodze stosownej uchwały Rady Miasta Szczecin. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy 

o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi oraz postanowienia ustawy - Kodeks 
pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94, j. t. z późn. zm.). 

3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta Szczecin. 
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