
-projekt- 
Uchwała Nr 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
z dnia 

 
w sprawie nadania Statutu  

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
 

 Działając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) i art. 18 pkt  
20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 486 j.t.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Nadaje się Statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 

 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

 § 2 

 

Traci moc dotychczasowy Statut Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Rzeszowie nadany uchwalą Nr XXIX/550/13 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, zmieniony uchwałami Nr XXXI/586/13 

z dnia 25 marca 2013 r., Nr LIX/1123/14 z dnia 13 listopada 2014 r., w sprawie zmian 

w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie nadania 
Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. 
 

Pismem z dnia 9 września 2016 r., znak: WPSP-KS/54/2016 Pan Andrzej 
Kwiatkowski Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 
zawnioskował zmiany do Statutu, które głównie polegają na: 

1) w paragrafie 1 oraz w paragrafie 3 dostosowano publikatory ustawy  
o działalności leczniczej do aktualnie obowiązujących; 

2) w rozdziale 3 w § 9 ust. 6 pkt 3 dopisano koordynatorów przy pomocy których 
dyrektor wykonuje swoje zadania; 

3) w § 15 dostosowano nazewnictwo do wymogów, które wprowadzono po 
zmianach ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 lipca 2016 r. w miejsce 
dotychczasowych przedsiębiorstw wprowadzono następujące zakłady: 
- Ratownictwo Medyczne; 
- Opieka Ambulatoryjna; 
- Opieka Paliatywno-Hospicyjna. 
 

4) w załączniku nr 1 do Statutu nazwy komórek organizacyjnych również 
dostosowano do nazw przedsiębiorstw. Nastąpiła zmiana nazwy Zintegrowana 
Dyspozytornia medyczna na Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna. Zmiana 
nazwy związana jest z aktualizacją nazewnictwa w dokumentach „Planu Działania 
Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Podkarpackiego” 
wraz z aneksami, zatwierdzonych i podpisanych przez Ministra Zdrowia oraz 
Wojewodę Podkarpackiego. Ponadto w załączniku dopisano Sekcję organizacji  
i szkoleń, która funkcjonuje w WSPR w Rzeszowie. 

5) załącznik nr 2 pn: „Jednostki działalności pozamedycznej oraz inne 
stanowiska pracy” uzupełniono poprzez wprowadzenie następujących stanowisk 
(pielęgniarka epidemiologiczna, stanowisko ds. kontroli zarządczej) oraz wydzielono 
sekcje (Sekcja informatyki i łączności, Sekcja Statystki oraz Sekretariat), które 
dotychczas funkcjonowały w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. 
Wydzielone Sekcje przyporządkowano do odpowiednich działów i stanowisk, co 
zostało przedstawione w załączniku nr 3 do Statutu. 

Wprowadzenie do Statutu wyżej wymienionych sekcji polega na 
usystematyzowaniu struktury zakładu nie jest związane z zatrudnieniem nowych 
pracowników.  

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest  
w pełni uzasadnione. 


