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UCHWAŁA NR LIX/778/10 
RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU

z dnia 11 października 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. 

na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) – na 
wniosek Prezydenta Miasta Zabrze. 

Rada Miejska w Zabrzu 
uchwala: 

§ 1. 

1. Zatwierdzić zmianę statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Profilaktyki 
i Leczenia Uzależnień w Zabrzu przy ulicy Park Hutniczy 6, uchwaloną i przedłożoną przez Radę Społeczną tego 
Zakładu, polegającą na: 

1)zmianie § 10 pkt 1, który otrzymuje brzmienie : „Organizacja wewnętrzna Zakładu oparta jest na następujących 
komórkach organizacyjnych podległych Dyrektorowi: 

a) poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 

b) poradnia leczenia uzależnień, 

c) poradnia zdrowia psychicznego, 

d) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 

e) dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu, 

f) dzienny oddział terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych, 

g) świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, 

h) wydzielone stanowiska: 

- główny księgowy, 

- stanowisko ds. osobowych, 

- pracownicy obsługi techniczno-administracyjnej”. 

2. Pozostałe punkty statutu nie ulegają zmianie. 

§ 2. 

Obwieścić tekst jednolity statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze. 

§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia jej ogłoszenia. 
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Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zabrzu 

mgr Adam Moś
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Załącznik do Uchwały Nr LIX/778/10 

Rady Miejskiej w Zabrzu

z dnia 11 października 2010 r.

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ - OŚRODEK PROFILAKTYKI 
I LECZENIA UZALEŻNIEŃ 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej-Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień“ zwany dalej 
„Zakładem“ działa na podstawie: 

1)ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2007r. Nr 14, poz. 89 
z późn. zm.) i przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, 

2)Uchwały Rady Miejskiej w Zabrzu nr XLIX/564/98 z dnia 25 maja 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnego 
zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą „Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień“, 

3)niniejszego statutu uchwalonego przez Radę Społeczną Zakładu z dnia 20 listopada 1998 r. zatwierdzonego 
przez Radę Miejską w Zabrzu Uchwałą nr IV/36/98 z dnia 14 grudnia 1998 r. z późn. zm, 

4)innych przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 

5)przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93 z późn.zm.). 

§ 2. 

1. Obszar działania Zakładu wynikający ze statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje teren 
administracyjny miasta Zabrze oraz teren administracyjny innych gmin wg zawartych kontraktów. 

2. Działalność Zakładu prowadzona jest w obiekcie przy ul. Park Hutniczy 6, który stanowi jednocześnie 
siedzibę Zakładu. Uruchomienie działalności w innych pomieszczeniach wymaga zmiany statutu. 

§ 3. 

1. Organem założycielskim jest Rada Miejska w Zabrzu. 

2. Organem sprawującym nadzór merytoryczny i finansowy jest Prezydent Miasta. 

§ 4. 

1. Zakład ma status samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Zakład podlega wpisowi do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego. 

3. Zakład uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej, 
prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy. 

§ 5. 

Celem Zakładu jest zapewnienie, na obszarze działania, świadczeń zapobiegawczo-leczniczych 
i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, realizacja programów psychoterapii 
uzależnień i współuzależnień oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej. Do zadań 
Zakładu w szczególności należy: 

1)realizacja programów psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 

2)udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych osobom uzależnionym, 

3)prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin uzależnionych, 

4)świadczenia rehabilitacyjne, 

5)orzekanie o stanie zdrowia, 
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6)ocena i analiza stanu zdrowia ludności w zakresie uzależnień oraz opracowywanie wniosków, 

7)działalność profilaktyczno-informacyjna i edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 

8)organizowanie staży i szkoleń doskonalących dla pracowników lecznictwa odwykowego, 

9)współpraca z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej, szpitalami, placówkami zajmującymi się 
rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz grupami samopomocowymi. 

§ 6. 

Wykonując statutowe działania Zakład współdziała z: 

1)Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychiatrii i Neurologii, Instytutem 
Psychologii Zdrowia oraz Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie wdrażania standardów 
i procedur terapeutycznych, 

2)Pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego ds. Rozwiązywania Problemów Narkomanii oraz Regionalnym 
Ośrodkiem Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, 

3)Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Zabrze ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz 
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

4)Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Zabrzu, 

5)klubami abstynenta oraz wspólnotą anonimowych alkoholików, 

6)zakładami pracy i placówkami oświatowo-wychowawczymi w mieście i poza granicami, 

7)Izbą Wytrzeźwień, 

8)domami pomocy społecznej, w których przebywają osoby uzależnione, w zakresie rozpoznawania i terapii 
uzależnienia od alkoholu, 

9)innymi zakładami opieki zdrowotnej i organizacjami pozarządowymi w mieście i poza jego granicami, 
właściwymi dla realizacji zadań statutowych Zakładu. 

Rozdział 2.
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA ZAKŁADU 

§ 7. 

Organami statutowymi Zakładu są: 

1)Dyrektor Zakładu. 

2)Rada Społeczna. 

§ 8. 

1. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Prezydent Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dyrektor może być zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej o zarządzanie (kontrakt). 

3. Zakładem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest przełożonym pracowników Zakładu. 

§ 9. 

1. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy: 

a) kierownika poradni, 

b) kierownika oddziału dziennego, 

c) głównego księgowego. 

2. Kierownika poradni, kierownika oddziału dziennego i głównego księgowego zatrudnia Dyrektor. 

§ 10. 

1. Organizacja wewnętrzna Zakładu oparta jest na następujących komórkach organizacyjnych podległych 
Dyrektorowi: 

a) poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, 
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b) poradnia leczenia uzależnień, 

c) poradnia zdrowia psychicznego, 

d) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, 

e) dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu, 

f) dzienny oddział terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych, 

g) świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży, 

h) wydzielone stanowiska: 

- główny księgowy, 

- stanowisko ds. osobowych, 

- pracownicy obsługi techniczno-administracyjnej. 

2. Regulaminy organizacyjne poszczególnych komórek ustala Dyrektor Zakładu, a zatwierdza Rada 
Społeczna. 

§ 11. 

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Zabrzu. 

2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Członek Rady Społecznej może być w uzasadnionych przypadkach 
odwołany na wniosek Przewodniczącego Rady Społecznej. 

§ 12. 

1. Rada Społeczna składa się z 5 osób. 

2. W skład Rady Społecznej wchodzą: 

a) jako Przewodniczący Prezydent Miasta lub osoba przez niego wyznaczona, 

b) jako członkowie: 

- przedstawiciel Wojewody, 

- przedstawiciel Rady Miejskiej w Zabrzu w liczbie 3 osób. 

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik Zakładu 

§ 13. 

1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Zakładu oraz 
mogą być zaproszeni przedstawiciele organizacji związkowych. 

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele 
samorządów zawodów medycznych. 

§ 14. 

Do zadań Rady Społecznej należy: 

1)Przedstawianie Prezydentowi Miasta 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) przyznania Dyrektorowi Zakładu nagród, 

e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej 
z Dyrektorem Zakładu. 

2)Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach: 

a) planu finansowego i inwestycyjnego, 

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, 
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c) kredytów bankowych i dotacji, 

d) podziału zysku. 

3)Uchwalanie statutu Zakładu oraz zmian w statucie i przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej. 

4)Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej. 

5)Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu. 

6)Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń 
Zakładu z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu. 

7)Przedstawianie wniosków Prezydentowi Miasta, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania. 

§ 15. 

Sposób zwoływania Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej. 

§ 16. 

Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta w terminie 14 
dni od daty podjęcia uchwały. 

§ 17. 

Obsługę techniczną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu. 

Rozdział 3.
GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 18. 

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o: 

a) ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. 2007 r. Nr 14, poz. 89 
z późn.zm.), 

b) ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. 
zm.), 

c) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 r. Nr 131, poz.1099 z późn. zm.) w sprawie 
szczegółowych warunków przekazywania samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej środków 
publicznych na realizację programów zdrowotnych i programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, 

d) ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. 2000 r. Nr 104, poz. 1104 z późn. zm.), 

e) ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.) o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

f) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) o finansach publicznych, 

g) roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora Zakładu. 

2. Zakład może uzyskać środki finansowe : 

a) z odpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych kontaktów z: 

- Narodowym Funduszem Zdrowia, 

- organami jednostek samorządu terytorialnego, 

- innymi podmiotami np.: stowarzyszenia, organizacje społeczne, instytucje ubezpieczeniowe, zakłady pracy, 

b) na realizację zadań i programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia, 

c) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego z zastrzeżeniem 
wynikających z art.42 ustawy o zoz, 

d) z prowadzenia działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1, takich jak: wynajem pomieszczeń, 
reklama firm, z zastrzeżeniem reklam napojów alkoholowych. 

3. Zakład może uzyskać dotacje budżetowe z budżetu gminy na: 
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a) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji 
zdrowia, 

b) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, 

c) inwestycje w tym aparatury i sprzętu medycznego, 

d) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów, 

e) cele określone w art.67 a ustawy o zoz. 

4. Wartość majątku określają: 

- fundusz założycielski, 

- fundusz Zakładu. 

5. Zakład decyduje samodzielnie o podziale zysku, po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej. 

6. Ujemny wynik finansowy Zakład pokrywa we własnym zakresie. 

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy o zakładach 
opieki zdrowotnej i wydane do nich akty wykonawcze oraz Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 

§ 20. 

Zmiany w statucie przeprowadza się według tej samej procedury, co jego nadanie. 

§ 21. 

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Miejską w Zabrzu. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Zabrzu 

mgr Adam Moś


