
UCHWAŁA NR XXXI/624/13  
SSEEJJMMIIKKUU  WWOOJJEEWWÓÓDDZZTTWWAA  WWIIEELLKKOOPPOOLLSSKKIIEEGGOO  

z dnia 25 lutego 2013 roku 
 
 

w sprawie zmiany statutu Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.  

 

 

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 XXIX/557/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 

roku w sprawie nadania statutu Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 

dokonuje się zmian, polegających na tym, iż Wykaz komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa pod nazwą „Pogotowie Ratunkowe” stanowiący załącznik Nr 1 do statutu 

oraz schemat organizacyjny Pogotowia stanowiący załącznik Nr 2 do statutu otrzymują 

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 XXXI/624/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 lutego 2013 roku 

 

w sprawie zmiany statutu Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.  

 

 

 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 Rejonowej 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 podyktowana jest tym, iż Rejonowa Stacja 

Pogotowia Ratunkowego od 1 stycznia 2013 roku przejęła wykonywanie świadczeń 

zdrowotnych w rodzaju ratownictwa medycznego w trzech nowych miejscach wyczekiwania: 

1. w Buku, ul. Dworcowa 54; 

2. w Stęszewie, ul. Poznańska 11A; 

3. w Ludwikowie, gm. Mosina. 

Do dnia 31 grudnia 2012 roku ww. świadczenia zdrowotne wykonywane były na terenie 

wymienionych gmin w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia przez 

podwykonawcę – Falck Medycyna Region Wielkopolska Sp. z o.o. 

 Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 


