
       -projekt- 

 

Uchwała Nr……….. 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia………………….. 

 

w sprawie zmian w Statucie 

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

 

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.) oraz art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 t.j.) 

 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

           uchwala, co następuje: 

       

      § 1 

 

W Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadanym uchwałą  

Nr LIII/889/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 maja 2018 r.  

w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2018 r., poz. 2798), wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej  jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą  

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.), realizującym swoje cele i zadania statutowe 

pod nazwą Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ, 

zwanym w dalszej części statutu „Pogotowiem Ratunkowym.” 

 

 

 



2) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 

„1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020r., 

poz. 295 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej;  

2)ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie     

Medycznym (Dz.U. z 2020r. poz. 882 z późn.zm.).” 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„Do zadań Pogotowia Ratunkowego należy w szczególności: 

1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia wymagających 

podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych u osoby lub 

osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, których bezpośrednim 

następstwem może być pogorszenie stanu zdrowia, trwałe kalectwo bądź utrata 

życia; 

2) Realizacja świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów 

gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób 

fizycznych i prawnych oraz pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy; 

3) Realizacja zadań obronnych, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  

i obrony cywilnej; 

4) Współdziałanie w ramach wojewódzkiego planu działania systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego  z innymi podmiotami systemu; 

5) Świadczenie usług transportu sanitarnego, w tym również przewozu osób 

specjalistycznymi środkami transportu oraz materiałów biologicznych  

i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych; 

6) Udzielanie niezbędnej pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof 

oraz innych masowych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu; 

7) Pogotowie Ratunkowe może realizować prace badawcze w powiązaniu  

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia; 

8) Pogotowie Ratunkowe może uczestniczyć w przygotowaniu osób  

do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód 

medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach i regulujących 

kształcenie tych osób; 

9) Pogotowie Ratunkowe wykonuje bezpłatnie medyczne czynności ratunkowe 

każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz 

udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń 



na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub 

całkowitą odpłatnością; 

10) Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej 

opieki zdrowotnej.” 

4) § 15 otrzymuje brzmienie: 

„Strukturę organizacyjną Pogotowia Ratunkowego tworzą: 

1) Dyspozytornia Medyczna; 

2) Zespoły Wyjazdowe Ratownictwa Medycznego; 

3) Poradnie Podstawowej i Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej; 

4) Sekcje administracyjne i komórki organizacyjne wykonujące działalność inną 

niż lecznicza; 

5) Stanowiska samodzielne; 

6) Stanowisko ds. obronnych zarządzania kryzysowego, ochrony ludności  

i obrony cywilnej; 

7) Szczegółową strukturę organizacyjną Pogotowia Ratunkowego, rodzaj 

działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, zadania 

poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami 

organizacyjnymi, a także inne kwestie przewidziane przepisami ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa Regulamin Organizacyjny 

ustalany przez Dyrektora.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

       

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 
 
 

      

 

 



Uzasadnienie 

do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian  

w Statucie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 

 

Pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. Pan Rafał Kijanka Dyrektor Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej wystąpił o wprowadzenie zmian w Statucie polegających na: 

1) Planowym rozszerzeniu działalności w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Przemyślu SPZOZ poprzez utworzenie Poradni Podstawowej 

Opieki Zdrowotnej. Uzasadnieniem dla rozszerzenia działalności WSPR jest 

analiza potrzeb rynku medycznego. WSPR jest w posiadaniu bazy lokalowej 

spełniającej wymogi sanitarno-epidemiologiczne, ma możliwość zapewnienia 

sprzętu i personelu dla funkcjonowania ww. poradni, co umożliwia udzielanie  

świadczeń leczniczych dla pacjentów. Duże  znaczenie ma lokalizacja podmiotu 

oraz infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, stworzy 

to dużej grupie pacjentów możliwość korzystania z nowych świadczeń. Biorąc 

pod uwagę dostępność do świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 

na terenie Miasta Przemyśla zasadne jest utworzenie poradni POZ na terenie 

byłego szpitala miejskiego, w którym to obecnie znajduje się siedziba WSPR. 

Ponadto utworzenie Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej stworzy 

możliwość w przyszłości świadczenia usług dla wszystkich grup wiekowych 

pacjentów. W związku z wyżej opisanymi zmianami wprowadzono odpowiednie 

zapisy w paragrafie 5 poprzez dodanie pkt 10 w brzmieniu: „Udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej” oraz paragrafie 15 statutu pkt 3 „Poradnie Podstawowej  

i Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.”. 

 

2) W paragrafie 1 oraz 3 dostosowano publikatory ustaw o działalności  leczniczej 

oraz Państwowym Ratownictwie Medycznym do aktualnie obowiązujących. 

Rada Społeczna uchwałą z dnia 8 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała  

ww. zmiany do Statutu. 

 Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały Sejmiku jest  

w pełni uzasadnione. 


