
UCHWAŁA NR 56/2015
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie nadania Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (t. j.Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 3. Traci moc Uchwała nr 46/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nadania 
Statutu Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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Załącznik do Uchwały Nr 56/2015

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 19 stycznia 2015 r.

STATUT

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Radomiu

I.

NAZWA, SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA

art. 1

1. Podmiotowi leczniczemu nadaje się nazwę: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, zwaną 
dalej w niniejszym Statucie w skrócie RSPR.

2. RSPR jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej — podmiotem leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą i posiada osobowość prawną.

3. RSPR działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm. /,

2) innych obowiązujących przepisów prawnych,

3) niniejszego statutu.

art. 2

1.  Organem Tworzącym RSPR jest Miasto Radom.

2. Siedziba RSPR znajduje się przy ul. Tochtermana 1 w Radomiu.

3. Obszarem działania RSPR jest terytorium Rzeczpospolitej Po1skiej.

4.  Obszar działania RSPR może obejmować również inne kraje.

II.

CELE RADOMSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO

art. 3

Celem działania RSPR jest:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych zwłaszcza w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania łub 
pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenia życia,

2. promocja zdrowia,

3. realizacja zadań dydaktycznych,
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III.

RODZAJE I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
ORAZZADANIA RSPR

art. 4

1. RSPR realizuje swoje cele udzielając następującego rodzaju świadczeń:

1) ratownictwo medyczne,

2) pomoc doraźna i transport sanitarny,

3) podstawowa opieka zdrowotna.

2. RSPR może udzielać innych rodzajów świadczeń w zależności od pojawiających się potrzeb oraz 
posiadanych możliwości.

3. Nadrzędnym zadaniem RSPR jest zapewnienie świadczeń zdrowotnych ludności zamieszkałej lub 
przebywającej czasowo na obszarze działania zakładu na zasadach i w zakresie unormowanym zawartymi 
umowami.

4. Do zadań RSPR należy między innymi:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, jako 
dysponent następujących jednostek ratownictwa medycznego:

a) specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego,

b) podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

2) udzielanie świadczeń przez zespół sanitarny typu „N” - wykonywanie transportu noworodkowego,

3) udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, a w szczególności 
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,

4) wykonywanie transportów sanitarnych,

5) zapewnienie doraźnej pomocy medycznej w większych okolicznościowych zbiorowiskach ludzi na zasadach 
określonych odrębnymi przepisami lub umowami cywilno-prawnymi,

6) uczestnictwo w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu,

7) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób 
wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

9) edukacja osób w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa 
medycznego oraz prowadzenie innej działalności szkoleniowej i wdrożeniowej w zależności od możliwości 
zakładu i aktualnego zapotrzebowania,

10) prowadzenie działalności z zakresu oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia,

11) uczestniczenie w realizacji Programów Zdrowotnych,

12) wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów i zawartych umów cywilno-
prawnych.

5. W wykonywaniu zadań RSPR współpracuje ze służbami ustawowo powołanymi do niesienia pomocy 
osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności z:

1) podmiotami leczniczymi,

2) jednostkami Państwowej Straży Pożarnej,

3) jednostkami ochrony przeciwpożarowej włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
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4) innymi jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 
i Ministra Obrony Narodowej,

5) Specjalistycznymi Organizacjami Ratowniczymi,

6) Samorządami Zawodowymi,

7) Organizacjami Społecznymi i Stowarzyszeniami,

8) innymi Instytucjami nie wymienionymi w poz. 1-7.

IV.

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

art. 5

1.  W skład RSPR wchodzą:

1) Dział Usług obejmujący:

a) magazyn leków,

b) magazyn aparatury i sprzętu medycznego,

c) pracowników obsługi.

2) Dział statystyki, dokumentacji medycznej, organizacji, nadzoru i szkoleń,

3) Dział d/s służb pracowniczych i socjalnych,

4) Dział ekonomiczno-finansowy,

5) Dział transportu sanitarnego,

6) Samodzielne stanowisko d/s zaopatrzenia, administracyjno-eksploatacyjnych, p. pożarowych i zamówień 
publicznych,

7) Samodzielne stanowiska pracy d/s bhp,

8) Radca prawny.

2. W RSPR działa Przedsiębiorstwo pod nazwą Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu (w skrócie RSPR), 
które udziela świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

1) w skład Przedsiębiorstwa wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

a) Centrum Dyspozytorskie,

b) Zespoły Ratownictwa Medycznego,

c) Lekarz Koordynator,

d) Wyjazdowa Opieka Zdrowotna,

e) Ambulatorium,

f) Zespół sanitarny typu „N”,

g) Zespoły Transportu Sanitarnego.

3. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w Statucie, 
określa Regulamin Organizacyjny RSPR ustalony przez Dyrektora.

4. Schemat organizacyjny RSPR stanowi załącznik do Statutu.

Id: 645F8BA2-440E-415B-B992-542A2930D336. Uchwalony Strona 3



V.

ZARZĄDZANIE

art. 6

Organami RSPR są:

1. Dyrektor.

2. Rada Społeczna Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu zwana dalej
w niniejszym Statucie Radą Społeczną.

art. 7

1. Dyrektor RSPR kieruje działalnością Stacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Prezydent Miasta Radomia nawiązuje z Dyrektorem RSPR stosunek pracy na podstawie powołania lub 
umowy o pracę albo zawarcia z nim umowę cywilno-prawną.

3. Dyrektor podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania RSPR i ponosi za 
nie odpowiedzialność.

Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor korzysta z opinii właściwych instytucji organów
i organizacji w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników RSPR.

5. Dyrektor wykonuje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy Z-cy dyrektora d/s eksploatacyjnych, 
Głównego Księgowego, Przełożonej Pielęgniarek i Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych oraz 
pracowników samodzielnych stanowisk.

6. W razie nieobecności Dyrektora zastępstwo sprawuje zastępca Dyrektora d/s eksploatacyjnych lub inny 
wskazany pracownik.

art. 8

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Organu Tworzącego oraz organem doradczym 
Dyrektora RSPR.

2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie Prezydentowi Miasta Radomia wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego.

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznawania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem RSPR.

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysków,

e) Regulaminu Organizacyjnego,

f) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizn nowej aparatury

i sprzętu medycznego,
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3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw 
podlegających nadzorowi medycznemu,

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

art. 9

W skład Rady Społecznej wchodzą:

1. Przewodniczący - Prezydent Miasta Radomia lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody,

b) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Radomiu w liczbie dziewięciu.

3. Skład Rady Społecznej określa każdorazowo stosowna Uchwała Rady Miejskiej.

art. 10

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

2. Rada Miejska może przed upływem kadencji i Rady Społecznej odwołać z jej składu członka na Jego prośbę, 
wniosek Rady Miejskiej, wniosek Wojewody wycofującego rekomendację lub na wniosek Rady Społecznej, 
uchwalonej zwykłą większością głosów.

3. Na miejsce Członka Rady Społecznej, który utracił mandat jak również w skutek śmierci, Rada Miejska 
powołuje nowego przedstawiciela wskazanego przez Organy upoważnione do wyłonienia Członka Rady 
Społecznej.

art. 11

1. Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej zwołuje Prezydent Miasta Radomia.

2. Przewodniczący Rady Społecznej zwołuje kolejne posiedzenia i przewodniczy im.

3. W razie nieobecności Przewodniczącego, obrady może prowadzić wyznaczony przez Niego Członek Rady 
Społecznej.

4. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady 
Społecznej.

art. 12

Od Uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi RSPR przysługuje odwołanie do Prezydenta Miasta Radomia.

VI

FORMA I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

art. 13

1. Gospodarka finansowa R.S.P.R, prowadzona jest w formie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 217 z późn. zm./, Ustawie z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm./, 
Ustawie o statystyce publicznej z dnia 29.06.1995 r. /t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm./ i innych przepisów 
szczególnych.
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2. Podstawą gospodarki RSPR jest plan finansowy ustalimy przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę 
Społeczną.

3. RSPR może uzyskiwać środki finansowe:

1) z odpłatnej działalności leczniczej,

2) z prowadzonej działalności innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta 
lub przebiegu leczenia,

3) z darowizn, zapisów, oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,

4) na. cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114 - 117 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm./,

5) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami,

6) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust 2 ustawy
z dnia 15.04.20l1 r. o działalności leczniczej / t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm./.

art. 14

RSPR może otrzymać dotacje budżetowe na:

1. realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz 
promocję zdrowia,

2. pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3. remonty i inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego,

4. cele szczególne określone w odrębnych przepisach.

art. 15

Minister właściwy do spraw zdrowia, inni właściwi ministrowie, wojewodowie oraz jednostki samorządu 
terytorialnego mogą finansować lub dofinansować nakłady na inwestycje w RSPR pozwalające na utworzenie 
i modernizację:

1) zespołów ratownictwa medycznego w zakresie zakupów i modernizacji specjalistycznych środków transportu 
oraz ich niezbędnego wyposażenia,

2) stanowisk pracy dyspozytorów medycznych w zakresie zakupów i modernizacji sprzętu komputerowego 
i środków łączności.

art. 16

1. Mienie RSPR obejmuje własność i inne prawa majątkowe, wydzielone z mienia państwowego 
i komunalnego.

2. Wartość majątku RSPR określają;

1) fundusz założycielski,

2) fundusz zakładu.

3. Fundusz założycielski RSPR stanowi wartość wydzielonego zakładowi mienia państwowego i komunalnego.

4. Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

5. Fundusz założycielski RSPR zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na inwestycje w tym zakup 
aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe 
zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cek rozwojowe.

6. Fundusz zakładu zwiększa się o:

1) zysk netto,
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2) kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych będące skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

3) kwoty środków pieniężnych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego,
o którym mowa w art. 59 ust.2 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
217 z późn. zm./.

7. Fundusz zakładu zmniejsza się o:

1) stratę netto,

2) kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będące skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów,

8. Do amortyzacji aktywów trwałych stosuje się ogólne zasady określone w odrębnych przepisach

art.. 17

RSPR samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami majątkiem 
skarbu państwa lub komunalnym oraz majątkiem własnym /otrzymanym i zakupionym/.

art. 18

1. RSPR samodzielnie decyduje o podziale zysku.

2. Ujemny wynik finansowy RSPR pokrywa we własnym zakresie lub z kredytu bankowego.

3. Organ RSPR może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 
pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość 
ujemną do wysokości tej wartości.

4. W przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego w sposób określony w ust. Organ Tworzący 
RSPR w terminie 12 miesięcy podejmuje Uchwałę o zmianie formy organizacyjno — prawnej albo likwidacji 
jednostki.

art. 19

1. RSPR prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Roczne sprawozdanie finansowe RSPR zatwierdza Prezydent Miasta Radomia.

VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

art. 20

1. Szczegółową strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określają 
regulaminy.

2. W sprawach nieuregulowanych mniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy o działalności 
letniczej oraz inne przepisy szczególne

art. 21

1. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

art. 22

1. Załącznik do Statutu stanowi schemat organizacyjny RSPR.
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