UCHWAŁA NR XXIII/410/12
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2012 roku

w sprawie zmiany statutu Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu.

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje:
§1
W uchwale Nr XIV/216/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września
2011 roku w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Kaliszu zmienionej
uchwałą Nr XVIII/309/12 z dnia 30 stycznia 2012 roku dokonuje się zmian § 1 uchwały w ten
sposób, iż:
1) w § 8 ust. 1 lit. e statutu otrzymuje brzmienie:
„e) wykonywanie usług transportu sanitarnego, w tym neonatologicznego na rzecz innych
podmiotów,”
2) § 10 Statutu otrzymuje brzmienie:
„§ 10
„Pogotowie Ratunkowe prowadzi działalność gospodarczą wspomagającą wykonywanie
działalności statutowej, a mianowicie: wykonywanie usług środkami transportu sanitarnego,
w tym neonatologicznego, zabezpieczenie imprez masowych pod względem medycznym oraz
wydawanie opinii dot. zabezpieczenia imprez masowych.”
3) w § 13 ust. 1. pkt 1 i pkt 2 statutu otrzymują brzmienie:
„1) podległe bezpośrednio Dyrektorowi:
a) główny księgowy wraz z Działem finansowo – księgowym,
b) kadry i płace,
c) stanowisko ds. BHP,
d) radca prawny,
e) informatyk,
f) stanowisko ds. obrony cywilnej,
g) pełnomocnik ds. jakości;
2) podległe Przełożonej pielęgniarek:
a) dyspozytornia medyczna (Centrum Powiadamiania Ratunkowego),
b) ambulatorium ogólne,
c) zespoły ratownictwa medycznego specjalistyczne,
d) zespoły ratownictwa medycznego podstawowe,
e) wyjazdowy zespół sanitarny typu N,
f) zespoły transportu sanitarnego,
g) podstacje.”
4) załącznik nr 1 do statutu – Schemat organizacyjny Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr XXIII/410/12
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2012 roku
Zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) 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 Pogotowia Ratunkowego w Kaliszu 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.
W § 13 statutu zmianie uległa nazwa stanowiska „Specjalista ds. obronnych” na:
„stanowisko ds. obrony cywilnej”. Zmieniona nazwa jest bardziej uniwersalna. Stanowisko
specjalisty – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) jest
zarezerwowane wyłącznie dla osoby z wyższym wykształceniem. Z uwagi na zmiany
organizacyjne związane z wprowadzeniem systemu zarządzania jakością, zgodnego
z wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009 w § 13 zostało utworzone stanowisko
„pełnomocnika ds. jakości”.
W § 13 ust. 1 pkt 2 zmianie uległy nazwy zespołów ratownictwa – powyższe wynika
z konieczności dostosowania nazw zespołów do zapisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2006, Nr 191, poz. 1410 ze zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. W związku
z powyższą zmianą wprowadzono również odpowiednie zmiany w § 8 i § 10 statutu.
Ponadto zmiany w strukturze organizacyjnej Pogotowia zostały uwzględnione
w schemacie organizacyjnym.

W związku z tym, iż Dyrektor jednostki zwrócił się z prośbą o wprowadzenie wyżej
wspomnianych zmian oraz w związku z przytoczonymi w niniejszej uchwale przepisami
zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

