Uchwała Nr XLVIII/1097/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę wsprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wPoznaniu.
Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018
roku, poz. 160 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XXIV/688/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie
nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2016 r., poz.
7701), wprowadza się zmiany polegające na tym, iż:
1) § 7 Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 7. W ramach
Ratunkowym”.”;
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2) § 9 Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Do zadań Wojewódzkiej Stacji należy w szczególności:
1) świadczenie medycznych czynności ratunkowych w warunkach pozaszpitalnych w celu ratowania
osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
2) organizowanie, koordynowanie oraz udział w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych,
katastrof, a także udział w innych zdarzeniach zagrażających życiu w skali masowej;
3) świadczenie usług transportu sanitarnego;
4) organizowanie szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej i przedmedycznej;
5) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa.”;
3) § 11 Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Wojewódzka Stacja może prowadzić inną działalność gospodarczą, wspomagającą wykonywanie
działalności statutowej, polegającą w szczególności na:
1) prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego i przedmedycznego dla osób fizycznych i
prawnych;
2) wykonywaniu na zlecenie usług w zakresie transportu sanitarnego dla osób fizycznych i prawnych;
3) medycznym zabezpieczaniu imprez masowych;
4) medycznym zabezpieczaniu imprez rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych itp. na zlecenie
podmiotów organizujących takie imprezy;
5) wynajmie aparatury i sprzętu medycznego, pomieszczeń oraz miejsc parkingowych, umieszczaniu
reklam.”;
4) w § 12 pkt 2) Statutu otrzymuje brzmienie:
„2. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą:
1) Działy:
a) dział metodyczno-organizacyjny i nadzoru RM,
b) dział spraw pracowniczych,
c) dział administracyjno-gospodarczy, inwentaryzacji i rozliczeń,
d) dział księgowo - płacowy,
e) dział farmacji szpitalnej;
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2) Zespoły:
a) specjalistyczne „S”,
b) podstawowe „P”,
c) transportowe „T”,
d) ds. Szkoleń,
e) ds. Technicznych i Zaopatrzenia,
f) magazyn akcesoriów i części,
g) portiernia, zaplecze;
3) Pracownie:
a) łączności i informatyki,
b) składnica akt;
4) Samodzielne stanowiska:
a) ds. public relations,
b) ds. ABI, IODO, OIN,
c) ds. zamówień publicznych,
d) ds. BHP,
e) ds. P-poż,
f) ds. Logistyki pojazdów,
g) ds. Techniki Pojazdów i Sprzętu,
h) ds. Transportu medycznego, sanitarnego,
i) Przełożona pielęgniarek, sterylizatornia,
j) Lekarz zakładowy;
5) Pozostałe:
a) planowanie i zabezpieczenie świadczeń medycznych,
b) wyposażenie zespołów RM, T,
c) Dyspozytornia medyczna i dyspozytornia transportu.”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego
Zofia Szalczyk
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVIII/1097/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 23 lipca 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu.
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 160 ze zm.)
o działalności leczniczej statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący,
chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
Podmiotem tworzącym, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 wyżej cytowanej ustawy, w przypadku Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest podmiot lub organ, który utworzył zakład opieki zdrowotnej.
Kompetencje do utworzenia wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jakimi są także SP
ZOZ-y, zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, przysługują Sejmikowi Województwa.
W związku z powyższym Sejmik Województwa jest uprawniony do nadawania statutu, a także do
wprowadzania zmian w statutach podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami.
Wprowadzona niniejszą uchwałą zmiana związana jest z zaprzestaniem działalności Nocnej i Świątecznej
Opieki Zdrowotnej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Kolejna zmiana polega na wykreśleniu ze Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Poznaniu usług diagnostycznych w związku z wygaśnięciem działalności Stacji Diagnostycznej z dniem
1 lipca 2018 roku.
Następna zmiana w statucie Jednostki polega na wykreśleniu samodzielnego stanowiska ds. zarządzania
jakością ISO i zlecaniu firmie zewnętrznej prowadzenie spraw w zakresie cyfryzacji w związku
z wymaganiami nowej normy ISO 9001:2015.
Jednocześnie zmienia się nazewnictwo niektórych stanowisk w związku z uszczegółowieniem zakresów
zadań, jak również łączeniem stanowisk z jednoczesnym przejęciem zakresu obowiązków.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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