
UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIASTA GDYNI

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie: nadania statutu Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu 
Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14

Na podstawie: art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. 
Dz.U.2013.594 z późn. zmianami1)) oraz art. 42 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej 
(tj. Dz.U.2013.217 z późn. zmianami2)) Rada Miasta Gdyni uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 
Opieki Zdrowotnej w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały

§ 2. Traci moc dotychczasowy Statut Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdyni, którego tekst jednolity przyjęty został uchwałą NR 
XXI/431/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 czerwca 2012r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni

§ 4. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni:
Z. Zmuda-Trzebiatowski

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej usttawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2013.645, Dz.U.2013.1318, Dz.U.2014.379, Dzu.2014.1072
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2014.24, Dz.U. 2014.423, Dzu. 2014.619, DzU. 2014.1146, 

Dz.U.2014.1491, Dz.U.2014.1138, Dz.U.2014.1626
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UZASADNIENIE

Przygotowano projekt Uchwały Rady Miasta nadający Statut MSPR SPZOZ w Gdyni celem aktualizacji 
zapisów w Statucie w oparciu o znowelizowaną w 2014r. ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (z dnia 27 sierpnia 2004r z póź.zmian.) oraz ustawę o działalności 
leczniczej (z dnia 15 kwietnia 2011r z późn. zmian.) Sprostowano oczywiste omyłki i błędy pisarskie 
w obowiązującym Statucie. Dokonano zmian w treści Statutu w dziale Organy i Struktura Organizacyjna Stacji. 
Rezygnuje się z zapisu: dyrektor Stacji wybierany jest w drodze konkursu na okres 6 lat. Taki zapis ogranicza 
zastosowanie art. 47 ustawy, który rozszerza możliwości zatrudnienia kierownika w podmiocie leczniczym. 
Zgodnie z zapisem w ustawie o działalności leczniczej powyższy warunek ma zastosowanie tylko 
w przypadku, gdy podmiot tworzący zawiera umowę cywilnoprawną (na 6 lat) z kandydatem na stanowisko 
kierownika (dyrektora) podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą. Nie wyszczególnia się zadań Rady 
Społecznej, ponieważ zostały one określone w art. 48 ustawy o działalności leczniczej. Proponuje się zmianę 
w składzie Rady Społecznej poprzez rezygnację ze ściśle określonej liczby 6 osób jako przedstawicieli Rady 
Miasta i zastąpieniu jej przedziałem liczbowym od 4-6 osób. Strukturę organizacyjną MSPR przedstawia się 
w wersji graficznej stanowiącą zał. nr 1 do Statutu. Szczegółowy jej opis zawarty jest w Regulaminie 
Organizacyjnym placówki. Zasadnicze zmiany to powołanie:

- zastępcy dyrektora ds. medycznych

- zastępcy dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych.

W 2014 r. odbył się konkurs na stanowisko dyrektora MSPR w wyniku którego na dane stanowisko 
powołano osobę, która nie jest lekarzem. W danym przypadku zachodzi konieczność powołania z-cy dyrektora 
(lekarza) przez podmiot tworzący w drodze postępowania konkursowego. W celu usprawnienia zarządzania 
placówką dyrektor MSPR uznał za konieczne powołanie z-cy dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych. 
Bieżącą działalność MSPR realizuje głównie w ramach kontraktu z NFZ.

W dziale Gospodarka Finansowa Stacji wyszczególniono zadania, które Stacja może realizować 
w ramach środków publicznych. Wprowadzono określenie „programy polityki zdrowotnej” obowiązujące od 
1 stycznia 2015 roku (nowelizacja ustawy o finansowaniu świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych – 
art. 5 pkt. 29a, 30). Programy polityki zdrowotnej są opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane 
przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ministra.

Programy zdrowotne są opracowywane, wdrażane, realizowane i finansowane przez NFZ.

Powyżej przedstawione zmiany uznano za konieczne do wyjaśnienia.

Zgodnie z art.42 ust.4 podmiotowi leczniczemu niebędącym przedsiębiorcą statut nadaje podmiot 
tworzący.

OZ.8021.1.2015.MM
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Załącznik do Uchwały Nr ..............................
Rady Miasta Gdyni

z dnia..............................2015 r.

Statut Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Gdyni ul. Żwirki i Wigury 14

STATUT

MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w GDYNI SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
zwany dalej „Stacją” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie 
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym Stację jest Gmina Miasta Gdyni.

3. Stacja posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą Stacji jest Miasto Gdynia.

5. Stacja działa na podstawie:

- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( tj. Dz. U. z 2013r. poz.217, z późn.zm.) – 
zwanej dalej Ustawą

- Ustawy z dnia 08 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tj. Dz. U. z 2013r. 
poz.757, z późn.zm.)

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych (tj. Dz. U. z 2008r., nr 164, poz.1027z późn.zm.)

- innych przepisów prawa

- niniejszego Statutu.

CELE I ZADANIA STACJI

§ 2. Podstawowym celem Stacji jest zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego.

§ 3. 1. Głównym zadaniem Stacji jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w czasie wypadku, urazu, 
porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia.

2. Do zadań Stacji w szczególności należą:

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki podstawowej
i specjalistycznej (badania, porady lekarskie w tym specjalistyczne)

b) usługi pielęgniarskie

c) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

d) badania diagnostyczne

e) transport medyczny i przewóz sanitarny

f) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący.

§ 4. Stacja może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie, inną niż lecznicza, działalność gospodarczą 
polegającą na:

a) prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego
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b) zabezpieczeniu imprez masowych i innych

c) udzielaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych w granicach przewidzianych przepisami, w tym na rzecz 
osób nieuprawnionych do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych i innych podmiotów

d) wykonywaniu usług w zakresie transportu sanitarnego na zlecenie zainteresowanych osób lub instytucji.

§ 5. W wykonywaniu swej działalności Stacja współdziała w szczególności z:

a) płatnikami świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczonych

b) jednostkami organizacyjnymi Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w szczególności z Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni

c) innymi podmiotami leczniczymi

d) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia.

OBSZAR DZIAŁANIA

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

2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych Stacja wspomaga jednostki zintegrowanego systemu 
ratownictwa medycznego ościennych miejscowości na polecenie Lekarza Koordynatora Ratownictwa 
Medycznego.

3. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Stację, 
nieuregulowane w Ustawie lub Statucie, określa Regulamin Organizacyjny Stacji.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA STACJI

§ 7. Organami Stacji są:

a) Dyrektor

b) Rada Społeczna (zwana dalej Radą).

§ 8. 1. Dyrektor kieruje Stacją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Stacji.

3. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców, kierowników komórek organizacyjnych 
oraz samodzielnych stanowisk pracy.

§ 9. 1. W Stacji działa Rada, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego 
Stację oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę powołuje i odwołuje podmiot tworzący.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata od chwili powołania. Po upływie kadencji Rada działa do dnia powołania 
nowej.

4. Kadencja Rady może ulec zmianie decyzją podmiotu tworzącego Stację.

5. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć z głosem doradczym Dyrektor oraz przedstawiciele 
zakładowych organizacji związkowych.

6. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów 
zawodów medycznych.

7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin 
działalności Rady.

8. W skład Rady wchodzą:

a) Prezydent Miasta Gdyni lub jego przedstawiciel jako przewodniczący Rady

b) Członkowie Rady:
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- Przedstawiciel Wojewody Pomorskiego

- Przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miasta Gdyni w liczbie od 4 do 6 osób.

§ 10. 1. Zakres zadań i kompetencje Rady działającej w Stacji reguluje ustawa.

2. Członek Rady może zostać odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

a) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji

b) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe

d) podjęcia zatrudnienia w Stacji.

3. Członkowstwo w Radzie wygasa na skutek śmierci członka Rady.

§ 11. Od uchwały Rady Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania się do podmiotu tworzącego Stację.

§ 12. 1. Strukturę organizacyjną Stacji (wersja graficzna) przedstawia Załącznik nr 1 Statutu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Stacji określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez 
Dyrektora Stacji i zaopiniowany pozytywnie przez Radę.

GOSPODARKA FINANSOWA STACJI

§ 13. 1. Stacja prowadzi samodzielną 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 przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, 
majątkiem Gminy oraz majątkiem własnym, zgodnie
z odpowiednimi przepisami.

6. Zbycie majątku trwałego Stacji, oddanie go w najem, dzierżawę, użytkowanie oraz użyczenie może 
nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez organ tworzący.

7. Dochody z działalności gospodarczej przeznacza się w całości na działalność statutową Stacji.

8. Prowadzenie działalności gospodarczej nie może ograniczać działalności statutowej
i nie może być uciążliwe dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

9. Stacja pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje 
zobowiązania.

10. Dyrektor decyduje o podziale zysku po zasięgnięciu opinii Rady.

11. Stacja może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji 
zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji 
koniecznych do realizacji tych zadań

b) remonty

c) inne niż określone w pkt. a) inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego

d) realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), lub innych niż wymienione środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających 
zwrotowi na zasadach określonych w odrębnych przepisach

e) cele określone w odrębnych przepisach oraz umowach międzynarodowych

f) realizację programów wieloletnich
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g) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.

§ 14. Wartość majątku Stacji określają:

1. fundusz założycielski

2. fundusz zakładu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. Nadzór nad działalnością Stacji sprawuje podmiot tworzący w zakresie zgodności działań Stacji 
z przepisami prawa, Statutem i Regulaminem Organizacyjnym.

§ 16. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednio przepisy Ustawy oraz 
inne akty regulujące funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

§ 17. Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany Rada Miasta Gdyni.

§ 18. Niniejszy statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.
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