
UcaWAIlINRIIrD3/t8
RADYMIA§TA §zczEcIN

z dnia 18 grudnh 201t r.

w sprawie nadenle §tltutu §2al9dzleln6pru Publicznemu Zakladowi Opleki Zdrowofire| -
Ośrodkowi Tcrapii uzależnień od Alkoholu w §zczeclnle

Na podstawie aft42ust.4ustawy zdnia 15krrigfiria 20lt r. odziałalności lecmicrrlj
(Dz. U. z20l8 r. pz.l629, poz. 1532 i 2190), w związktr z art.18 ust.l ustawy z drria 8 marca t990 r.
osamorądzie gminnym (Dz.U, z2018t. poz.994, poz.1000, poz |349il432), Rada Miastr
§zczccĘ uchwalą co n$tępuJe!

§ 1. Nadaje się §tamt Samodziehremnrr Publiczre,mu Zat<ładowi Opieki Zdrowotnej - Ośrodkouri
Terapii Ualefui€ń od Alkoholu w Szczecinie, sanowiący zaĘcznik do niniejszej uchwdy.

§2.Traci moc uchwała Nr )OO(Wl073l13 Rady Miasta §zczecin zdnia t6grudnia 2013r.
w sprawie nadania StafutB §amodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowo§rej - Ośrodkowi
Terapii UBIcfui€ń od Alkoholu w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie uchwĄ,powierza się Prezydentowi Miasta §zczecin.

§ 4. Ucbwała wchodzi wźycie po upĘwic 14 dni od dnia jej ogłoszcnia w Dzienrriku Unędowlm
Województwa Zachodniopomorskiego.

**ffi,6ff5""*,*
Ilfichrlwilkocki
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7.ałącntk do ucbwały Nr IIl23 / 18

RadyMasta Szczecin

zdnia 18grudnia2018r.

§amoddelnęo Publlczarogo ffir*leH ZdrowotneJ - Ośrodka
Terapii Uzależnleń od Alkoholu w §zrecinią ul. Ostrowslra 7

Rozddal1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny 7Al&ad, Opield Zdrowotnej - Ośrodek Tcrapii Uzaleźnień
od Alkoholu w §zczecinie, jest podmiotem lecaniczym niebę,dącym przedsiębiorą, udzielającym
ambulatoryjnych świadczeń z&owofuycĘ dzińając,ym wformie samodzielnego publiczrego zakładu
opieki zdrowotrej, anłanym dalej',,Ośrodkicm', działa na podstawie:

l)ustarły zdnia lSł:wietnia 201lr. odziałalności lecaiczcj (Dz.U. z2078t. poz1629,
l 532 i 2l9q, zrranej dalej,,usiarvą o działalności lecxiczej";

2)ustaury zdnia 26paź.dzie,mika l982r. owychowaniu wtrzeńrości iptzcciwdziałaniu
alkoholianowi ( Dz.U, z20l8f.poz 2l3Ą;

3) roąporządzenia Minisra Z-droulia zdnia 25 ct,ęrwaa 2al2r. w sprawie organizacji, kwalifikacji
personefu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów lecznicrych wykonujących
świadczprria stacjoname i całodobowe gl&z ambulato,ryjne w sprawołlaniu opieki nad
uzalefuionymi od alkoholu oraz qposóu vrĘółdziałeia wt}m zalaesie zin§tpucjani
publicznymi i organizacjatni qpołecznymi (}z. U, poz.734 i2439);

4) niniejszego §tatutu.

§ 2. 1. OŚrodek działa pod naa§ą: Samodzielny Publiczrry Z*lkłń Opield Zdrowoelcj _ ośrodek
Terapii Uzd€żnid od Alkoholu.

2. Ośrodekmoże użYwać slrróconej nanry: ,,SP ZOZ- Oru'.
3. SiedzibąOśrodlcajest §zczccin, a&es: ul. OsEowska ?,7t-757 §zczecin.

4, Ośrodek posiada osobowość pra}vną i jcst urpisany do:

1) rejcstt stowalzyszĄ innyń organizacji społccznych i zawodowycĘ fundacji ofaz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
§zczecin - Catrurn w Szczecinie,')fin Wdział Gospodarczy Krajowego Rcjesm §ądowjgo, pŃ
num€rem 0000ffi5474;

2) Ęesru podmiotów urykonujących działalność l*zrlicą Wojewody Zachodrriopomorskiego pod
nr 000000017800.

5. Dopuszea się możliwość tworzenia filii O$odkg.

§ 3. l. Podniotem twofząc}nn dla Ośrodkajest Gmina Miasto Szczecin.

2. Nadńrnad Ośrodkiem §prawuje PrczydentMiasta §zczecin.

Rozdzitl2.
cele i zedania Ośrodka

§ 4. Podstawowym celem dzidania Ośrodkajest:
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1) udzielanie świadczeri zdrowohych osobom trzal*rionym od alkoholu, hażadu i innycb środkórł
psycboak§nmyń oraz doros}ym cźonkom ich rodzin;

Z)promowanię zdrowia p§przez, działalnośó profilaktyczną, z§fias?"cza wśród osób trzaleźnionych
i ich rodzin;

3) udzielanie świadczen rehńilitacyjnych osobom nzeleżnion)m od alkoholu, hazardu, innych
Sodków psychoakrywnych i ich rodzinorn

§ §. Zadania olreślone w § 4 &środek realizujepprznz:

l) organizowanie i prowadzenie psychoterapii głlpowej osób ttz,rlEżnionych i współuzalcżnionych
członków ich rodzin;

2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-lecznimyń i rchabititaryjnych;

3) diagnozowanie pacjenta uzaleźnicrego i wqpółuzaleźnionego;

4) olcreślaaic właściwych melod terapii;

5) udzielanie konsultacji pacjerrtom skierowanlm prz"u lekaay ;

6) współdziałanie ze środowiskiexn pracy tŃ nauki pacjełrĘ

7) prowadzeirie cz,ynnego poradnictwą

8)prowadzenic działań profiIakfycłnych i drrtacyjno-z&owomych oraz szkoleń różnych grqp Ew.
pierwszego kontaktq

9) wqpćrdzisłanie z otganizacjami społecznymi , mńązkarń wyznaniowymi i innyr,ni ins§fucjami;

10) inną nD powyżej wynierriona działalne{ć nieogranicząiącą dostęprości do świadczeń
z&owotnych.

Rozddrł3.
Organy i sttTktura organlzac$na Ośrodka

§ ó Organami Ośrodka są:

1) Kie,rownik O&odĘ
2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Ośrodkiem kienrje i reprczenhrje go na zcsmątz KieroumiĘ zweły dalej Ęrektorem.
2. Dyrektor ponosi o$owiedzi alaość za zsnądzanie Ośrodkiem.

3. Podmiot tworący nawiguje z Ęlrektorem stosunek pracy na podstawie pourułania lub umowy
opfaĘ albo zawieraznim umowę cywilnopramą

4. Korrk]r§ na stanoudsko Dyre,ktora oglasza iprząrwłada podmiot t$/orzący,
na podstawie u§tavry o działalności lecariczej.

5. Dyrektor jest pzełożonlnn wsąystkich pracovnrikóu, &{rodka.

6, Ąre.ktor ustala rcgulamin organizacyjny Ośrodką w któr}im zosbną okrdlonę w szczególności
§praury doĘcząrł sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotrych przez podmiot wykonujący
działalność lwmicząniaregulowane w ustawie lub w Statucie,

§ 8. 1. W Ośrodku działa Rada §połeczna powolana i odnĄnrana przcz Radę Miasta Szczecin.

2. Rada §połecana Ośrodka sHada się z pięciu osób,

3. W sHad Rady Społecznej O&odka rlvchodą:

1) Prezydent Masta Szczecin lub osoba przez niego wyaaczona - jako pzewodniczący Rady;

ż\pnedstańciel Wojewody Zac,ho&liopomorskiego - jako cźonek Rady;

3) tzech przedstawicieli Rady Miasta Szczecin - jako cźonkowie Rady.
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4. Ifudencja Rady §połecaej ffia cztery lalalicząc od dnia powolania"

5. Po upływie kadencji Rada §połecara wykonuje swoje obowiązlri do czasu powołania nowej
Rady Społecznej.

6. W posiedzeniach Rady Społecarej mają prawo uczestriczyć przcdstawiciele samorąów
zawodów medycanych i inne osoĘ zaproszoae ptzezPlzewodnicącego Rady.

7. Radę Społecatą powołuje i odwohlje oraz arołuje jej pierwsze posiedzenia Rada Ma§t1
§zczecin, Wposiedzeniach Rady §połec,acj uczestriczy Dpektor oraz przedstawiciele organizadi
związkowych działających w pofu iocie leczricąm-

8. Za udział w posiedzeniach Rady §połecznej jej cźonkowi przysfugrrje od podmiotrr tworącego, 
.

rekompeirsata w wy_sokości utaconych zarobkóą jefuli z powodu uczeshictwa w posiedzeniu Rady .

pracodawca udzielił członkowi na t€n czas zwolnienia z wykonywania obowiązlców pmcowniczych 
.

l0. Członlra Rady §połccznęj przed upł5nnem kadencji Rady Spełecznej moźna oórołać , :

wprąpadkach:

1) rcrygnacji z udzidu w pracach , px.zy cżymręzygnacja musi z.astłć źożona na piśmic;

2) na pisemny, uzasadniony wniosek Przewodnicącega Rady Społeczrrej;

3) na wniosek organu, ktĘ wyznaczył pzedstawicielą

4) uhaty pdncj zdolności do crynności prarłnych przeaczłortaRady Społecznej.

l l. Cźonkowstwo w Radzie §połecarej sryga§a z chwilą śmierci.

12. Rada Miasta Szczrcin powołuje no§/ego cźonka Rady §pdecznej niezrrłocznie
po zaisfuieniu warunkóą o ldórych mowa wust. 10 i 11.

§ 9. l. Radł §połecanajest organem inicjqiącym i opiniodawczym Rady Miasta Szczecin.

2. Rada Społecaajest organem. doradcąnn DJreldora.

3- Od uchviał Rady §połecznej Ęrektorori przy§luguje oórołanie do Rady Miasta Szczccin.

§ 10. Do zadań Rady §połeczrej ngleźry:

l) przedstawiąrię Radaie Miasta Szczecin vmiosków i opinii w sprawań:

a)zbycia alrtywów tnvĄch oraz zakrrpu tub przyjęcia darowizny nowej aparatrrry isprątu
medycanego,

b) związanych zptzłksztnłcaiem lub lilnridacją, rozsze;ze,lrierrr tub ograrriczeniern daiałalności,

c) pr4anawania Ęrelłtorowi nagrą
d) romiąania stosunku pracy lub umoury rywilnoprawnej z Ąnektorem,

2) pnedstawianie Dyretrctorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w Ęm planu inwestycyjncgą

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwcstycyjnego,

c) lcredytów bankowych lub dotacji,

d) podziafuzysku,

e) ńycia alclywów twĄch oraz zakupu lŃ pr4yjęcia darowiay nowej aparafury i sprzętu 
]

f} regulaminu organizacyjnego,
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3) dokonlłrranie olcresowych analŁ skarg i wniosków umoszonych przez pacjentów, zuyłączeniem
spraw podlegających nadzorowi modycznemu,

' 4) opiniowanię wnioslłu w sprawie cza§owego zaprzestaniadzidalności lwanicrsj,

5) vłykonywanie innych zadan olrraślony& wustawie o działalności leczniczej i Statucie O§odka.

§ 11. 1. Dyrektora O$rodka podcaas jego nieobecności zastępuje wyznaczona plrzęz Dyrektora
osoba spośród kaĘ kierowniczej Ośrodka.

2. W §kład Ośrodka wchodą:

l) Poradnia Terapii Uzaleźnienia odAlkoholu i Wspołuzależnienią

Z)Dzirlnrry Oddzid Terapii Uzaleźnienia od Alkoholu

3) Dział a&rrinistracyjno-ekonomicay,

Rozdzinl4.
Gospodarka finansowa l majątek Ośrodka

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

2.Ośrodek poĘmn zposiadanych &odków iuryskiuranych przychodów koszfy działalności
i regufuje zóovi glząll.ia.

3. O&odek gospodaruje samodzielnie przekazanymi wnieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem Gminy Miasto Szczecin oraz majątkiem własnym (otzymanym lub
zakupionym)

4. Podstawę gospodarki Or*rodka stanowi plan finansowyustalonypzezĘtrektora Ośrodka.

5. %ycia alc§mów trwa§ch Ośrodka, oddanie ich w dzierżawę, najern, użytkowanie oraz

uĘczaie moźr nasĘlić wyłączrrie na zasadach określottych przez podmiot tworzący.

§ 13. Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatrej działalnośei lecmicĄ,chybażn,ptzqiry odrębne stanowią maczĄ;

2)z wydzielonej działalności innej nĘ w}Ąnidriona wpkt 1, polegającej na wspomaganiu
działalności stafutowej (z przsanczwiem uzyskanych środków ua działalnŃó statutową),
a w szczególności na:

a) udzielanie świadczen zdrorłłohych dla osób nieuprawnionych do korzystania ze śvriadczcń
opieki zdrowotnej finansowmych ze środków publicznycb lub niefinansowanych ze środków
publicznycĘ

b)zbywaniu, wydzierżawianiu, wpajmowaniu, użyczanią oddawaniu wuźytkorłanie mienią
którym Ośrodek gospodarują z zastrzeżeniem § l 2 ust. 5,

c) oqganizowaniu szkolń konferencji i seminarióu,,

d) doradztwa,

e) wlmienionej w § 5 pkt 10,

3) z darowiz1 zapisóq spadków oraz ofiarności pŃlicanej, talcże poctlodzcniazaganicanega;

4) sprzedaży usług i produktólr nie stanowiąrych działalności lwaiczej, a które wynikają z zahesu
dńńń poszczególnych sfukfur organiacyjnych Ośrodka;

5) ua cele i na zasadach określonycb w przepisach o działalnośgi lec,ariczej.

§ 14. t,lffartośó majątlu Ośrodka okeślają:

1) fundusz założycielski,

2) fuudusz Ośrodka.
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2. Frmdusz założycielski stanowi wańość rłydzielolrej Ośrodkowi cz$ci mienia Gminy Mia§tn
Szczecin

3. ftmdusz Ośrodka stanowi wańość majątlu Ośrodka po odliczeniu frrnduszu założycield<iego.

4. Fundusz założycielski i fundusz Ośrodka ulegają arięlszeniu lub zrnnicjveniu według zasad
wpikająrych z odrębnych przepisów.

§ 15. 1. Fultdusz Ośrodka unviękęza się o:

l) ąysk netto,

2) kwoĘ zwięlrszenia rlrartości akfiów kwdych, będącego skutkiem u§tawowego przeszacowania

łń aktywóq

3) lnroty środków pieni@ych pftetśazme na po*rycie §traty netto, o której mowa
w ań 59 ust 2pkt. 1 u§tąlł,y o działalności lec,ariczej.

2. Funćusz Ośrodka znniejsza się o:

1) sbaĘ netto,

2) kwoty znniejszenia wariości aktywów trrndych, będącego skutkiem ustawowego pzeszacowania
tychakĘwów,

§ 16. Ośrodek decyó{e smdzielnie opodziale zy§kł zgodnic zprzepisami obowiązująrvrni
wtym zaloesie.

§ 17.1. Ośrodck polaywa we własnym zakesic sfratę netto wsposób określony
w art. 57 ust. 2 pkt. 1 ustaqy.

LW prrypadhłbraku możdiwości pohycia stratyprz€,z O&odek, podmiot tworzący możn pokryć
statę na zasadach olrcślonyclr wodrębnych p,rzepisach.

3. Nadzórnad finansami i majątkiem Ośrodka sprawuje podmiot tworąry.

§ 18. 1. Rachunkowośó Ośrodka jest prowadzona w oparciu o przepisy u§tawy o rachunkowości
zdniaŻ9 wrz"eśnia 1994r. (Dz.U. z20l8 r. poz. 395tj,,zfifu-arrt).

2, Ęrc*tor przedstrnwia Prezydentowi Ma§ta §zczecin rocune spmwozdanie finansowe w celu
zatwierdze,nia oraz inne dohrmenty wynikające z obowipujących pnzęisów

3, Roczne sprawozdanie finmsorłe podlega badaaiu i ogłaszaniu, stosownie do obowiązujących
pzqpisów lub na wniosek podmiotu tworzącego.

Rozddrl5.
postrnowleni& końcowe

§ 19. l. 7'lrlriamy w Statucie pnzyjmolvaile są w drodze stosovmej uńwĄ Rady Ma§ta §zczecin.

2.W sprawach nierrregulowanych w§Ętucie mają zastosowanie postanowienia u§tawy
o działaJności leczniczej i innych właśoiwych pzęisóul prawa.
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