Podpisany przez:
Elzbieta Genowefa Piniewska
dnia 23 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXX/440/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 295 z późn. zm.1)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
19 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2936, z 2017 r.
poz. 4794).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Elżbieta Piniewska

1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 567, 1493, 2112, 2345 i 2401
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Załącznik do uchwały Nr XXX/440/21
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 22 marca 2021 r.
Statut
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, zwany dalej „Ośrodkiem”,
jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, zwanej dalej „ustawą”.
2. Ośrodek działa w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pod nazwą Wojewódzki
Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu i może używać skróconej nazwy „WOTUiW
w Toruniu”.
§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Toruń.
§ 3. Obszarem działania Ośrodka jest województwo kujawsko-pomorskie.
§ 4. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Ośrodkiem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.
§ 5. 1. Ośrodek może udzielać świadczeń zdrowotnych wymienionych w statucie na rzecz osób określonych
w umowach zawartych z dysponentami środków finansowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
2. Ośrodek może udzielać świadczeń zdrowotnych wymienionych w statucie:
1) osobom uprawnionym do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii;
2) osobom uprawnionym do bezpłatnych świadczeń na podstawie art. 21 ust. 3 oraz 23 ust. 1 oraz
ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
3) innym osobom uprawnionym do bezpłatnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego;
4) innym osobom uprawnionym do bezpłatnych świadczeń z tytułu innych ubezpieczeń z terenu
Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicy;
5) obywatelom innych
międzyrządowych.
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3. Ośrodek może udzielać odpłatnie świadczeń zdrowotnych, jeżeli odpłatność ta wynika z obowiązujących
przepisów prawa.
§ 6. 1. Celem Ośrodka jest wykonywanie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych oraz profilaktyki i promocji zdrowia na rzecz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.
2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia odwykowego dla osób
uzależnionych oraz świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii i rehabilitacji współuzależnienia jak
i profilaktyki członków rodzin osób uzależnionych w trzech formach:
a) stacjonarnej i całodobowej (oddziały szpitalne),
b) całodziennej, innej niż szpitalna (oddziały dzienne),
c) ambulatoryjnej;
2) podejmowanie działań diagnostycznych w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej;
3) wprowadzanie nowych form terapii i rehabilitacji osób uzależnionych;
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4) realizacja programów korekcyjnych dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub
używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
5) prowadzenie badań w zakresie skuteczności terapii i wprowadzania nowych metod terapeutycznych;
6) udzielanie pomocy psychoterapeutycznej ofiarom przemocy;
7) analizowanie stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ludności w zakresie odwykowej opieki zdrowotnej;
8) profilaktyka i promocja zdrowia, w szczególności poprzez działania konsultacyjno-edukacyjne dla
członków rodzin osób uzależnionych;
9) realizacja zadań obronnych wynikających z obowiązujących przepisów i poleceń wydawanych przez
właściwe organy w zakresie spraw obronnych i ochrony ludności.
3. Ponadto Ośrodek realizuje zadania:
1) wynikające z wojewódzkiego programu ochrony zdrowia psychicznego, wojewódzkiego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wojewódzkiego programu przeciwdziałania
narkomanii;
2) wynikające z gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów
przeciwdziałania narkomanii;
3) polegające na monitorowaniu funkcjonowania placówek leczenia uzależnienia od alkoholu w zakresie
dostępności świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad
uzależnionymi od alkoholu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
4) obejmujące nadzór merytoryczny i ocenę jakości świadczeń stacjonarnych i całodobowych oraz
ambulatoryjnych w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu udzielanych na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego oraz przygotowanie wniosków i zaleceń w tym zakresie, w tym dotyczących podjęcia
doskonalenia zawodowego pracowników placówek;
5) w zakresie opiniowania wojewódzkich strategii i planów w zakresie zdrowia publicznego;
6) polegające na współpracy i udzielaniu konsultacji podmiotom leczniczym prowadzącym placówki oraz
innym podmiotom zajmującym się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jak również grupom
samopomocowym;
7) prowadzenia działalności metodyczno-organizacyjnej w zakresie zbierania i opracowywania danych
statystycznych dotyczących rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu i związanych z nim problemów oraz
leczenia uzależnienia od alkoholu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także ocena tych danych;
8) w zakresie inicjowania i realizacji działań podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
merytorycznych zatrudnionych w placówkach, w tym organizowanie staży i szkoleń, jak również
podnoszących kompetencje zawodowe osób współdziałających z placówkami w realizacji zadań
programowych.
4. Ośrodek współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
wojewódzkim konsultantem do spraw psychiatrii i wojewódzkim konsultantem do spraw psychologii klinicznej
powołanymi dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego.
§ 7. Ośrodek może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność w postaci hotelu dla odwiedzających
członków rodzin pacjentów oraz osiągać przychody z oddawania aktywów trwałych w dzierżawę lub najem.
Rozdział 2
Zarządzanie Ośrodkiem
§ 8. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz kierownik Ośrodka, zwany dalej „Dyrektorem”.
2. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące zarządzenia Ośrodkiem oraz ponosi za
nie odpowiedzialność.
3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
4. Dyrektor kieruje Ośrodkiem przy pomocy:
1) zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w przypadku kiedy Dyrektor nie jest lekarzem;
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2) Głównego Księgowego;
3) zastępcy Dyrektora ds. Technicznych;
4) kierowników komórek organizacyjnych.
5. W razie nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje:
1) zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa lub
2) inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
6. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Rozdział 3
Rada Społeczna
§ 9. 1. W Ośrodku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz organem doradczym Dyrektora Ośrodka.
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) przewodniczący – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
2) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
3) 4 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 10. 1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
3. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem
kadencji w przypadku:
1) śmierci;
2) rezygnacji ze stanowiska;
3) utraty przez niego zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby,
trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
4) nieusprawiedliwionej nieobecność na 4 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
5) zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego.
4. Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może odwołać członka Rady
Społecznej z inicjatywy:
1) komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;
2) grupy co najmniej 3 radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) Klubu Radnych Województwa;
4) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin
działalności Rady Społecznej, przez nią uchwalony i zatwierdzony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
§ 11. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy oraz w innych przepisach, a także
przedstawia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu opinie w sprawie zbywania, oddawania w dzierżawę,
najem, użytkowanie i użyczanie aktywów trwałych Ośrodka.
Rozdział 4
Struktura organizacyjna Ośrodka
§ 12. 1. Ośrodek wykonuje działalność leczniczą poprzez następujące zakłady lecznicze:
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1) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, udzielający stacjonarne i całodobowe
szpitalne świadczenia zdrowotne;
2) Wojewódzką Poradnię Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, udzielającą ambulatoryjne i całodzienne,
inne niż szpitalne, świadczenia zdrowotne.
2. W Ośrodku funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej.
3. Szczegółową organizację i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych zakładów leczniczych oraz
komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Ośrodka.
Rozdział 5
Zasady gospodarki finansowej
§ 13. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej pokrywającego z uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.
2. Rachunkowość Ośrodka prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
3. Plan finansowy jest sporządzany w szczegółowości określonej przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego.
4. Ośrodek może uzyskać środki finansowe ze źródeł wymienionych w art. 55 i 114 ustawy.
§ 14. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Ośrodka
dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 15. 1. Wszelkich zmian w statucie dokonuje Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie postanowienia
przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
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Uzasadnienie
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą nadaje się Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej statut nadaje podmiot
tworzący.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt uchwały nie podlega procedurze uzgodnień.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą Nr XXVIII/474/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2012 r.
nadany został Statut Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu. Statut
został zmieniony uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XXXVIII/637/17 z dnia
27 listopada 2017 r.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu zwrócił się z prośbą
o dokonanie zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu.
W związku ilością wnioskowanych zmian mających charakter porządkowy, organizacyjny i dostosowujący
do obowiązujących przepisów bardziej zasadne jest nadanie nowego Statutu niż dokonywanie jego zmiany.
Zmiany dotyczą m.in.:
1) uporządkowania zadań Ośrodka określonych w § 6,
2) zmiany struktury organizacyjnej określonej w § 8 poprzez dodanie:
- stanowiska zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa z uwagi na fakt, że Dyrektor nie jest lekarzem,
- stanowiska zastępcy Dyrektora ds. Technicznych w związku z wnioskiem Dyrektora WOTUiW w Toruniu
o wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za sprawy techniczne i logistyczne w Ośrodku celem poprawy jakości
realizowanych świadczeń poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza,
3) uporządkowania zasad gospodarki finansowej określonych w § 13.
5. Ocena skutków regulacji:
Uchwała nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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