UCHWAŁA NR XXI/431/12
RADY MIASTA GDYNI
z 27 czerwca 2012 r.
w sprawie: nadania Statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami1), oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej ( Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654 z późn. zmianami2) Rada Miasta Gdyni uchwala się co następuje:
§1
Nadaje się Statut Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej w Gdyni, stanowiący załącznik do uchwały.

§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

§3
Traci moc dotychczasowy Statut Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Gdyni, którego tekst jednolity przyjęty został uchwałą Nr XIV/330/07 Rady Miasta Gdyni z
dnia 28 listopada 2007 roku wraz z późniejszymi zmianami.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

1

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,
poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr162, poz. 1568, z
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr17,
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r, Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz,1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142
i 146,
nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 , Nr 21, poz.113,
Nr 217, poz.128, Nr 149, poz. 887 oraz z 2012 r. poz. 567

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887, Nr 174 poz.1039, Nr 185
poz.1092.

STATUT
MIEJSKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej zwana dalej „Stacją” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
2. Stacja działa na podstawie:
• ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (DZ.U. Nr 112,
poz. 654)
• ustawy z dnia 08 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. Nr 62
poz. 504 z późn. zm.)
• innych przepisów prawa ( dot. podmiotów leczniczych nie będących
przedsiębiorstwami działającymi w formie samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej )
• niniejszego statutu
3. Podmiotem tworzącym Stację jest gmina Gdynia.
4. Stacja posiada osobowość prawną.
5. Siedzibą Stacji jest Miasto Gdynia.

CELE I ZADANIA STACJI

§2

Celem Stacji jest zapewnienie pomocy kaŜdej osobie znajdującej się w stanie nagłego
zagroŜenia zdrowotnego..

§3
1. Głównym zadaniem Stacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie wypadku,
urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia,
powodujących zagroŜenie Ŝycia.
2. Stacja moŜe wykonywać równieŜ inne świadczenia zdrowotne i usługi medyczne, a w
szczególności:
a) badania i porady lekarskie , w tym specjalistyczne,
b) leczenie, usługi pielęgniarskie m.in. w zakresie pomocy nocno-światecznej,
c) badania diagnostyczne,
d) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
e) transport chorych,
f) zabezpieczenie imprez,
g) staŜe w ramach ratownictwa medycznego.
3. Przekazywanie informacji właściwym instytucjom o pomocy udzielonej przez zespoły
wyjazdowe stacji.
§4

Stacja moŜe prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą wykonywanie działalności
statutowej na zasadach i w granicach określonych odrębnymi przepisami polegającą na:
1) prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego,
2) zabezpieczeniu imprez masowych,
3) wykonywaniu usług w zakresie transportu specjalistycznego na zlecenie
zainteresowanych osób i instytucji.
§5
W wykonywaniu swej działalności Stacja współdziała w szczególności z:
1) płatnikami świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych,
2) jednostkami organizacyjnymi Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w szczególności
z Centrum Powiadamiania Ratunkowego Gdynia,
3) innymi podmiotami leczniczymi,
4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, fundacjami działającymi na rzecz ochrony
zdrowia.

OBSZAR DZIAŁANIA

§6
1. Stacja udziela świadczeń zdrowotnych i usług medycznych określonych zgodnie z
obowiązującym Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego na obszarze Miasta Gdyni i Gminy Kosakowo.

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych Stacja wspomaga jednostki zintegrowanego
systemu ratownictwa medycznego ościennych miejscowości na polecenie
wojewódzkiego koordynatora medycznego,

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STACJI

§7
Organami Stacji są:
1. Dyrektor
2. Rada Społeczna

§8

1. Dyrektor kieruje Stacją i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Dyrektor jest przełoŜonym wszystkich pracowników Stacji.
3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy, kierowników komórek
organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.
4. Dyrektor Stacji wybierany jest w drodze konkursu na okres 6 lat.

§9

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym organu tworzącego zakład
oraz organem doradczym Dyrektora.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje organ tworzący.
3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata od chwili powołania. Po upływie kadencji Rada
Społeczna działa do dnia powołania nowej.
4. W skład Rady Społecznej wchodzą:
a) Prezydent Miasta Gdyni lub jego przedstawiciel jako Przewodniczący Rady.
b) jako członkowie Rady:
- przedstawiciel Wojewody Pomorskiego
- przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miasta Gdyni w liczbie 6 osób.
5. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor oraz
przedstawiciele organizacji związkowych.
6. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
samorządów zawodów medycznych.
7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał
określa Regulamin Działalności Rady Społecznej.

§ 10
Do zadań Rady Społecznej naleŜy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury
i sprzętu medycznego.
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności,
c) przyznawania dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z dyrektorem,
e) regulaminu organizacyjnego:
2) przedstawianie dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku:
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu:
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 11
Rada Miasta Gdyni odwołuje członka Rady w przypadku:
a) nieusprawiedliwionej nieobecności w trzech kolejnych posiedzeniach Rady,
b) rezygnacji z pracy w Radzie,
c) cofnięcia upowaŜnienia przez organ wyznaczający kandydata na członka do składu Rady.

§ 12
Od uchwały Rady Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania się do organu tworzącego zakład.

§ 13

1. Stacja funkcjonuje w dwóch obiektach: przy ul. świrki i Wigury 14 oraz przy ul.
Białowieskiej 1
2. W skład Stacji wchodzą:
• Zespoły ratownictwa medycznego:
- specjalistyczne - S
- podstawowe - P
- zespoły wyjazdowe przewozowe
- zespół wyjazdowy ogólny

• Poradnie i ambulatoria:
- poradnia chirurgii ogólnej
- poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej,
- poradnia chirurgii dziecięcej
- ambulatorium ogólne
- ambulatorium pediatryczne
• Pracownia diagnostyki obrazkowej.
• Rejestracja pacjentów.
• Grupa dyspozytorów medycznych działających przy Centrum Powiadamiania
Ratunkowego.
• Samodzielne stanowiska:
- przełoŜona koordynująca
- pielęgniarka koordynująca
- główny księgowy
- radca prawny
- kierownicy komórek organizacyjnych
- starszy inspektor ds. bhp

GOSPODARKA FINANSOWA STACJI

§ 14
1. Stacja prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy.
2. Podstawą gospodarki Stacji jest plan finansowy, w tym inwestycyjny, ustalany przez
Dyrektora.
3. Rokiem obrotowym Stacji jest rok kalendarzowy.
4. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Prezydent Miasta Gdyni.
5. Stacja gospodaruje samodzielnie przekazaną w nieodpłatne uŜytkowanie nieruchomością
i majątkiem Gminy oraz majątkiem własnym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
6. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się w całości na działalność statutową
Stacji po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej nie moŜe ograniczać działalności statutowej.
8. Stacja pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności
i reguluje zobowiązania.
10. Dyrektor decyduje o podziale zysku.

§ 15
Wartość majątku Stacji określają:
1) fundusz załoŜycielski,
2) fundusz zakładu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16
Nadzór nad działalnością Stacji sprawuje podmiot tworzący w zakresie zgodności działań
Stacji z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się odpowiednie przepisy
Ustawy oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów leczniczych
wykonujących działalność leczniczą .

