
UCHWAŁA NR IV/28/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 15 stycznia 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315,
z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, 
poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, Nr 28, poz. 256, Nr 84, poz. 935,
z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, 
z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113,
poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1383, Nr 126, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, 
Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135,
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420, Nr 239, poz. 2020,
Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 75, poz. 518, Nr 143, poz. 1032); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół 
Wyższych w Szczecinie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VI/52/99 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik 
do Uchwały Nr IV/28/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 15 stycznia 2007 r.

STATUT 

SP ZOZ Szkół Wyższych w Szczecinie

Postanowienia  ogólne

§ 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, zwany 
dalej Zakładem, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym na 
podstawie Uchwały Nr  XLVIII/609/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 08 czerwca 1998 r. w 
sprawie przekształceń miejskich zakładów opieki zdrowotnej w samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej.

§ 2. 1. Zakład stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół osób i środków majątkowych 
utworzonych i utrzymywanych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, zapobiegania 
powstawaniu chorób i urazów oraz  promocji zdrowia na obszarze jego działania.
2. Szczególnej opiece zakładu podlegają studenci i pracownicy szkół wyższych.
3. Siedzibą Zakładu jest Szczecin, Al. Wojska Polskiego 97.
4. Obszar działania Zakładu obejmuje Gminę Miasto Szczecin ponadto zgodnie z zapisami 
ustawy zdrowotnej Zakład obejmuje opieką studentów zamiejscowych w miejscu pobierania 
nauki.
5. Organem założycielskim Zakładu jest Rada Miasta Szczecin.
6. Organem sprawującym nadzór nad Zakładem jest Prezydent Miasta Szczecin

§ 3. Zakład uzyskał osobowość prawną z chwilą wpisania do „Rejestru stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej” 
prowadzonego przez sąd rejestrowy (Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

§ 4. 1. Zakład działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz.408 z 
późniejszymi zmianami), 
2) niniejszego statutu,
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. 210 poz.2135),
4) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Cele i zadania Zakładu 

§ 5. Celem Zakładu jest realizacja zadań służących promocji zdrowia, zachowaniu zdrowia, 
ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz podejmowanie innych działań medycznych 
wynikających z procesu leczenia lub odpowiednich przepisów regulujących zasady ich 
wykonywania.



§ 6.Zadania określone w § 5 Zakład realizuje poprzez:
1) udzielanie porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej w 
warunkach ambulatoryjnych, a w razie obłożnej choroby – w miejscu zamieszkania chorego;
2) sprawowanie opieki w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego i kompetencji 
położnej środowiskowo-rodzinnej - w miejscu zamieszkania;
3) prowadzenie czynnego poradnictwa, szczególnie w odniesieniu do populacji:

1. chorych z chorobami społecznymi i cywilizacyjnymi,
2. narażonych na szkodliwości środowiska nauki i pracy,
3. innych chorych i chorych przewlekle, których stan zdrowia wymaga systematycznej 
opieki,

4) orzekanie o stanie zdrowia, a tym samym o czasowej niezdolności do pracy, 
współdziałanie z instytucjami orzekającymi o stałej niezdolności do pracy oraz prowadzenie 
innej działalności orzeczniczej,
5) opiekę profilaktyczną nad kandydatami, studentami i uczestnikami studiów doktoranckich, 
którzy w trakcie studiów i nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych dla 
zdrowia,
6) wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy,
7) prowadzenie nadzoru sanitarnego, zapobiegawczego, a w szczególności prowadzenie 
szczepień ochronnych rutynowych i doraźnych oraz szerzenie oświaty zdrowotnej,
8) wykonywanie badań diagnostycznych,
9) pielęgnacja chorych oraz pielęgnacja, opieka i rehabilitacja osób niepełnosprawnych,
10) prowadzenie działań mających na celu promocję zdrowia,
11) prowadzenie innej działalności niż wymieniona powyżej w zakresie:

1. wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i sprzętu medycznego,
2. organizowania szkoleń, konferencji i seminariów,
3. doradztwa.

12) prowadzenie polityki kadrowej zapewniającej wykonywanie zadań statutowych przez 
personel posiadający kwalifikacje zawodowe, określone odrębnymi przepisami.
13) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników 
w celu realizacji nałożonych zadań statutowych.
14) Powyższy zakres świadczeń określa sekcja N dział 85 Polskiej Klasyfikacji działalności:

a) 85.12.Z – praktyka lekarska,
b) 85.13.Z – praktyka stomatologiczna
c) 85.14.C – działalność pielęgniarek i położnych
d) 85.14.D – działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna
e) 85.14.A – działalność fizjoterapeutyczna
f) 85.14.F – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej 
nie sklasyfikowana. 

§ 7. Zadania nałożone na Zakład realizowane są w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, 
jak również w zakresie specjalistycznej opieki ambulatoryjnej i rehabilitacji w przychodniach 
i poradniach:
1) w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej świadczenia udzielane są   w poradniach:

1. chirurgii ogólnej, al. Wojska Polskiego 97 
2. chirurgii urazowo-ortopedycznej, al.Wojska Polskiego 97
3. dermatologicznej, ul.Bohaterów Warszawy 51
4. ginekologiczno-położniczej, al.Wojska Polskiego 97
5. kardiologicznej, ul.Bohaterów Warszawy 51
6. neurologicznej, al.Wojska Polskiego 97
7. okulistycznej, al.Wojska Polskiego 97



8. otolaryngologicznej, al.Wojska Polskiego 97
9. psychologicznej, ul.Bohaterów Warszawy 51
10. psychiatrycznej, ul.Bohaterów Warszawy 51
11. pulmonologicznej, ul.Bohaterów Warszawy 55
12. reumatologicznej, ul.Bohaterów Warszawy 51
13. urologicznej, ul.Bohaterów Warszawy 51
14. rehabilitacyjnej,ul.Ku Słońcu 12

2) w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i stomatologii świadczenia udzielane są w 
przychodniach:

1. Ogólnej i Stomatologicznej Politechniki Szczecińskiej ul.Boh.Warszawy 51,
2. Ogólnej i Stomatologicznej Uniwersytetu Szczecińskiego ul.Boh.Warszawy 75, w tym:
3. Poradnia Ogólna i Stomatologiczna Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Szczecińskiego ul.Jana Pawła VI 2,
4. Ogólnej i Stomatologicznej Akademii Rolniczej ul.Chopina 51 a,
5. Ogólnej i Stomatologicznej Akademii Morskiej ul.Starzyńskiego 8,
6. Przychodni Specjalistycznej al.Wojska Polskiego 97,
7. Dyżur Nocny i Świąteczny Szczecin ul.Boh.Warszawy 55

3) w zakresie diagnostyki laboratoryjnej świadczenia realizowane są w Laboratorium 
Analitycznym al.Wojska Polskiego 97,

4) w zakresie diagnostyki obrazowej:
1. USG – ul.Bohaterów Warszawy 51
2. Spirometria - ul.Bohaterów Warszawy 51
3. Pozostała diagnostyka obrazowa – w ramach zawartych umów  z podwykonawcami

5) inna diagnostyka – elektrokardiografia, audiometria,

6) badania psychologiczne w zakresie psychologii klinicznej

Struktura i organy Zakładu

§ 8. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład Zakładu:
1. administracja,
2. przychodnia specjalistyczna z pracownią diagnostyczną,
3. przychodnie ogólne i stomatologiczne,
4. poradnie specjalistyczne z pracowniami diagnostycznymi,
5. inne palcówki funkcjonujące na podstawie umów cywilnoprawnych, na terenie 
działania Zakładu.
6. Szczegółowe zadania określa regulamin porządkowy Zakładu ustalony przez 
Kierownika i zatwierdzony przez Radę Społeczną Zakładu.
7. podział czynności ustala Kierownik Zakładu.

§ 9. Przy realizacji zadań Zakład współdziała z:
1. władzami wyższych uczelni przy których funkcjonują przychodnie i poradnie,
2. organami administracji rządowej i samorządowej,
3. innymi zakładami opieki zdrowotnej.



§ 10 Organami Zakładu są:
1. Kierownik Zakładu,
2. Rada Społeczna.

§ 11  1. Działalnością Zakładu kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
2.  Z Kierownikiem Zakładu  nawiązywany jest stosunek pracy na podstawie powołania lub 
umowy o pracę albo zawarcia z nim umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem.
1. Kierownik jest przełożonym pracowników Zakładu.
2. Z zastrzeżeniem postanowień o Radzie Społecznej, Kierownik podejmuje decyzje 
dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
3. W czasie nieobecności Kierownika zastępuje go osoba lub osoby upoważnione przez 
Kierownika.

§ 12  1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna, powoływana przez Radę Miasta Szczecin.
2.  Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz 
organem doradczym Kierownika Zakładu.

§ 13  W skład 5 osobowej Rady Społecznej wchodzą:
1. jako przewodniczący – przedstawiciel Prezydenta Miasta Szczecin, lub osoba przez 
niego wyznaczona,
2. członkowie:
a) przedstawiciele samorządu terytorialnego wyłonieni przez Radę Miasta Szczecin w 
liczbie 3 osób,
b) przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego.
3. Przewodniczący Rady może wyznaczyć spośród członków Rady Społecznej osobę 
zastępującą go w czasie nieobecności.

§ 14  Do zadań Rady Społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi, który utworzył Zakład wniosków i opinii w sprawach:
1. zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenia 
zdrowotne,
2. zbycie środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu 
medycznego,
3. związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem 
lub ograniczeniem działalności,
4. przyznawania Kierownikowi zakładu nagród,
5. rozwiązania stosunku pracy lub umowy o zarządzanie Zakładem z Kierownikiem 
Zakładu,
2) przedstawianie Kierownikowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
1. planu finansowego i inwestycyjnego,
2. rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
3. kredytów bankowych lub dotacji,
4. podziału zysku,
5.  uchwalanie statutu i zmian w statucie Zakładu
6. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do 
zatwierdzenia organowi założycielskiemu,
7. zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu,
8. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające 
ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,



9. Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności,             
w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.

§ 15  1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Działalność Rady Społecznej, po upływie kadencji, trwa do chwili wyboru nowej Rady 
Społecznej przez Radę Miasta Szczecin.

§ 16  1. Pracą Rady Społecznej kieruje Przewodniczący, który z własnej inicjatywy, na 
wniosek członków Rady lub Kierownika Zakładu – zwołuje posiedzenia Rady.
2.  posiedzenia Rady zwołuje się nie rzadziej niż 2 razy w roku.
3.  Uchwały Rady Społecznej zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
4. Głosowanie jest jawne. Przewodniczący może zarządzić tajność głosowania
5. W posiedzeniach Rady maja prawo uczestniczyć z głosem doradczym : Kierownik 
Zakładu oraz przedstawiciele samorządów medycznych.
6. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół, do którego mają wgląd członkowie Rady, z 
prawem wniesienia zastrzeżeń, oraz Kierownik Zakładu.
7. Organizację wewnętrzną (sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb jej pracy i 
podejmowania uchwał określa „Regulamin organizacyjny Rady Społecznej”.
8. Od uchwał Rady Społecznej Kierownikowi Zakładu przysługuje odwołanie do Rady 
Miasta Szczecin.

§ 17  Obsługę kancelaryjną Rady zapewnia Zakład.

§ 18  1. W razie sporu pomiędzy kierownictwem Zakładu a Radą Społeczną, którego nie 
można rozstrzygnąć w toku bieżącego działania, strony powołują trzyosobowy zespół 
mediacyjny.
1. W skład zespołu wchodzą: po jednym przedstawicielu kierownictwa Zakładu i Rady 
Społecznej oraz osoba z wykształceniem prawniczym – spoza zespołu.
2. Zadaniem zespołu jest zebranie opinii w kwestii będącej przedmiotem sporu i 
przygotowanie wniosków dotyczących jego rozstrzygnięcia.
3. Ostateczne rozstrzygnięcie sporu należy do Rady Miasta Szczecin.

Zasady gospodarki finansowej Zakładu

§ 19 1. Gospodarka finansowa Zakładu jest prowadzona w formie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w rozdziale IV Ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U.91/91 poz.408, z późn. zmianami).
1. Rachunkowość zakładu jest prowadzona w oparciu o przepisy Ustawy o rachunkowości 
z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz.591, z późn. zmianami).
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego, 
zaopiniowanego przez Radę Społeczną.
3. O podziale środków finansowych decyduje Kierownik Zakładu.

§ 20  1. Głównymi źródłami finansowania Zakładu są:
a) środki finansowe uzyskane na realizację zadań określonych w umowie z 
Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w 
Szczecinie oraz innymi dysponentami środków publicznych i niepublicznych,
1. Zakład może uzyskać dodatkowe środki finansowe:
a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:



- organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
- osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
- instytucji ubezpieczeniowych,
- zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,
- innych zakładów opieki zdrowotnej,
- osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem, lub za świadczenia nie przysługujące w 
ramach ubezpieczenia.
b) ze środków na realizację zadań i programów zdrowotnych darowizn, zapisów, spadków 
oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.
c) przychodów z wydzielonej działalności gospodarczej
d) innych umów z osobami fizycznymi i prawnymi,
e) dotacji Szkół Wyższych, na rzecz których między innymi działa Zakład
2. Zakład może otrzymywać od Gminy Szczecin, dotacje budżetowe na warunkach 
określonych w odrębnej umowie, z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom oraz szerzenia oświaty 
zdrowotnej,
b) pokrycia kosztów uczestnictwa w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji osób 
wykonujących zawody medyczne,
c) wykonywanie określonych programów zdrowotnych
d) inwestycje, remonty, zakupy inwestycyjne, w tym zakup wysokospecjalistycznego 
sprzętu i aparatury medycznej,
e) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§ 21 1. Zakład sporządza roczny bilans finansowy działalności i przedstawia go do 
zaopiniowania radzie Społecznej i do zatwierdzenia przez Radę Miasta Szczecin.
2. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku i sposobie pokrycia straty bilansowej.

§ 22 Zakład może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z 
dnia 30.08.1991 r. O zakładach opieki zdrowotnej w zakresie:
1)  wynajmu i dzierżawy (PKD 70.20.Z)
2)  organizowania szkoleń, konferencji, seminariów (PKD 80.42.B)
3)  doradztwa (PKD 74.87.B).

Postanowienia końcowe

§ 23  1.Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Radę Miasta Szczecin.
Z tym dniem traci moc statut Zakładu zatwierdzony Uchwałą Nr VI/52/99 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 23 lutego 1999 r.


