
 1

Załącznik 

do Uchwały Nr  

Rady Miasta Szczecin 

z dnia  
 

 
 
 

S T A T U T 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Ośrodka Terapii UzaleŜnień 

Od Alkoholu  w Szczecinie, ul. Ostrowska 7 
 
 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
     § 1. Ośrodek Terapii UzaleŜnień od Alkoholu w Szczecinie, zwany dalej „Ośrodkiem”, 
działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”; 
2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473, z późn. zm.); 
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia 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 uzaleŜnionymi od alkoholu (Dz. U. z 2000 r.  Nr 3, poz. 44, z późn. zm.); 

4) niniejszego Statutu. 
 

     § 2. 1. Ośrodek stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków 
majątkowych, utworzony i utrzymywany w celu udzielania świadczeń zdrowotnych  
i promocji zdrowia. 
     2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Szczecin, ul. Ostrowska 7. 
     3. Terenem działania Ośrodka jest Miasto Szczecin, co nie wyklucza moŜliwości 
udzielania pomocy osobom, spoza terenu działania Ośrodka. 
     4. Dopuszcza się moŜliwość tworzenia filii Ośrodka. 

 
     § 3. 1. Ośrodek prowadzony jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej pokrywającego koszty swojej działalności z otrzymywanych środków 
publicznych i uzyskiwanych przychodów. 
     2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  
o zakładach opieki zdrowotnej oraz w oparciu o przepisy prawa finansowego. 
     3. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy  
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z późn. zm.).  
 
 
     § 4. 1. Organem załoŜycielskim Ośrodka jest Rada Miasta Szczecin. 
     2. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Prezydent Miasta Szczecin. 
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Rozdział II 
Zadania Ośrodka 

 
     § 5. Do zadań Ośrodka naleŜy terapia, rehabilitacja i profilaktyka uzaleŜnień,  
a w szczególności uzaleŜnienia od alkoholu. 
 
     § 6. Do zadań Ośrodka, w szczególności naleŜy: 
1) organizowanie i prowadzenie psychoterapii grupowej osób uzaleŜnionych  

i współuzaleŜnionych członków ich rodzin; 
2) udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych; 
3) diagnozowanie pacjenta uzaleŜnionego i współuzaleŜnionego; 
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 róŜnych 

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

instytucjami. 
 
     § 7. Ośrodek udziela następujących świadczeń zdrowotnych:  
1) badanie i porada lekarska; 
2) psychoterapia uzaleŜnienia od alkoholu i współuzaleŜnienia;  
3) badanie i terapia psychologiczna; 
4) orzekanie o stanie zdrowia; 
5) leczenie; 
6) prowadzenie działalności profilaktycznej, rehabilitacyjnej i edukacyjnej;  
7) indywidualna konsultacja terapeutyczna. 
 
 

Rozdział III 
Organizacja wewnętrzna Ośrodka 

 
     § 8. W skład Ośrodka wchodzą: 
1) Przychodnia Terapii UzaleŜnienia Od Alkoholu i WspółuzaleŜnienia; 
2) Dzienny Oddział Terapii UzaleŜnienia Od Alkoholu; 
3) Dział administracyjno-ekonomiczny. 
 
     § 9. Szczegółową strukturę Ośrodka określa regulamin organizacyjny Ośrodka. 

 
 

Rozdział IV 
Organy Ośrodka 

 
     § 10. Organami Ośrodka są: 
1) Rada Społeczna. 
2) Kierownik Ośrodka. Kierownikiem Ośrodka jest Dyrektor. 
 
     § 11. 1. Dyrektora Ośrodka zatrudnia organ załoŜycielski, na podstawie umowy o pracę  
na czas nie określony lub umowę o zarządzaniu Ośrodkiem. 
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     2. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje go na zewnątrz.  
     3. Dyrektor jest przełoŜonym wszystkich pracowników. 
     4. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania Ośrodka i ponosi 
za nie odpowiedzialność. 
 
     § 12. 1. W Ośrodku działa Rada Społeczna powołana przez Radę Miasta Szczecin. 
     2. Rada Społeczna składa się z pięciu osób. 
     3. W skład Rady Społecznej Ośrodka wchodzą: 
1) przedstawiciel Prezydenta Szczecina - przewodniczący Rady, 
2) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego - członek Rady, 
3) trzech przedstawicieli Rady Miasta Szczecin - członkowie Rady, 
     4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata. 
     5. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Ośrodka  
oraz przedstawiciel organizacji związkowej. 
     6. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady. 
     7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał  
określa regulamin Rady Społecznej. 
     8. Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu, 
który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, rekompensata w wysokości utraconych 
zarobków, jeŜeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniach Rady pracodawca nie udzielił 
członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych  
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
 
     § 13. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Miasta 
Szczecin.  
     2. Rada Społeczna jest organem doradczym Dyrektora Ośrodka. 
 
     § 14. Do zadań Rady Społecznej naleŜy:  
1) przedstawianie Radzie Miasta Szczecin, wniosków i opinii w sprawach: 

a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia 
zdrowotne, 

b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 
medycznego, 

c) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, 
rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności, 

d) przyznawania Dyrektorowi Ośrodka nagród, 
e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Ośrodkiem  

z Dyrektorem; 
2) przedstawianie Dyrektorowi Ośrodka wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego i inwestycyjnego, 
b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, 
c) kredytów bankowych lub dotacji, 
d) podziału zysku; 

3) uchwalanie statutu Ośrodka, jego zmian i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie 
Miasta Szczecin;   

4) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu  
do zatwierdzenia przez Radę Miasta Szczecin; 

5) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Ośrodka; 
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6) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające 
ze świadczeń Ośrodka, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu; 

7) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,  
w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania; 

8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Ośrodka. 
 
 

Rozdział V 
Postanowienia końcowe 

 
     § 15. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie postanowienia ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisami kodeksu 
pracy. 
 
     § 16. Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Ośrodka przysługuje odwołanie do Rady 
Miasta  Szczecin. 
 
     § 17. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 
 
     § 18. Statut wchodzi w Ŝycie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miasta  Szczecin. 


