
Sopot, dnia 9 października 2017 r.  

 

STATUT 

 

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  

ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  

 MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO   

Z PRZYCHODNIĄ W SOPOCIE 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§  1 

1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia 

Ratunkowego z Przychodnią  w  Sopocie, zwany dalej „Podmiotem Leczniczym” jest osobą 

prawną, działającą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

2. Podmiotem tworzącym Podmiot Leczniczy jest Gmina Miasta Sopotu. 

3. Siedzibą Podmiotu Leczniczego jest miasto Sopot. 

4. Podmiot Leczniczy działa na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,, 

2) Ustawy  z dnia  8  września  2006 r  o  Państwowym   Ratownictwie  Medycznym,  

3) niniejszego Statutu. 

5. Podmiot Leczniczy może używać w obrocie nazwy skróconej w brzmieniu: „ MSPRzP  w 

Sopocie”. 

 

 

II. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO 

 

§ 2 

1. Podstawowym celem Podmiotu Leczniczego jest prowadzenie działalności leczniczej 

polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 

2. Podmiot Leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych 

ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie 

przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.  

3. Do zadań Podmiotu Leczniczego  należy  w szczególności: 
 

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach medycznych czynności ratunkowych w razie 

wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia 

powodujących zagrożenie życia, 



b)  udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresu ambulatoryjnej opieki podstawowej  

i specjalistycznej, 

c) udzielanie innych świadczeń uzupełniających i towarzyszących świadczeniom opieki 

podstawowej, 

d) transport medyczny 
 

e) podejmowanie wszelkich działań ratunkowych w ramach zintegrowanego ratownictwa na 

lądzie i na wodzie Pas Przybrzeżny Trójmiasta i w obrębie wód Zatoki Gdańskiej. 

f) współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się ratownictwem w kraju, 

g) realizacja przewidzianych przepisami zadań na potrzeby obronne państwa, w tym 

ustalonych przez Szefa Obrony Cywilnej – Prezydenta Miasta Sopotu w zakresie działań 

ratowniczych pozaszpitalnych podczas: 

-  katastrof 

-  klęsk żywiołowych 

-  awarii 

- pożarów 

- ataków terrorystycznych 

- innych zdarzeń z dużą ilością poszkodowanych 

h) wykonywanie innych zadań zleconych przez podmiot tworzący, 

i) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych  

4. Podmiot Leczniczy może prowadzić wydzieloną działalność gospodarczą polegającą na: 

a) wykonywaniu usług przewozu sanitarnego,  

b) prowadzeniu działalności szkoleniowej w zakresie ratownictwa medycznego, 

c) zabezpieczeniu medycznym imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i innych,  

na zasadach określonych przepisami,  w tym ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 

d) udzielaniu odpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach przewidzianych przepisami na 

rzecz osób które nie są uprawnione do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych oraz innych podmiotów, 

e) udostępnianiu zasobów Podmiotu Leczniczego, na zasadach określonych przez podmiot 

tworzący.   

5. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona przez Podmiot Leczniczy w sposób 

uciążliwy dla pacjentów, nie może nadto w żaden sposób kolidować z jego podstawową 

działalnością statutową. 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA PODMIOTU LECZNICZEGO 

 

§ 3 

Organami Podmiotu Leczniczego są: 

1) Dyrektor, 

2) Rada Społeczna. 

 

§ 4 

1.  Dyrektor kieruje Podmiotem Leczniczym i reprezentuje go na zewnątrz. 

2.  Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Podmiotu Leczniczego. 

3.  Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy, kierowników komórek 

organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy. 

 

§ 5 

1. W Podmiocie Leczniczym działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i 

opiniodawczym Gminy Miasta Sopotu oraz organem doradczym Dyrektora. 

2. Zadania Rady Społecznej oraz jej skład osobowy określa ustawa o działalności leczniczej 

3. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa 

regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Radę Gminy Miasta 

Sopotu. 

 

§ 6 

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata licząc od dnia jej powołania. 

2. Po upływie kadencji dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje obowiązki do czasu 

powołania nowej Rady Społecznej. 

3. Członek Rady Społecznej może być odwołany przed upływem jej kadencji w następujących 

wypadkach: 

1) złożenia rezygnacji, 

2) długotrwałej niezdolności do pełnienia funkcji spowodowanej chorobą lub innymi 

okolicznościami, trwającej dłużej niż 6 miesięcy. 

3) zatrudnienia przez Podmiot Leczniczy, 

4) pozostawania w konflikcie interesów wobec Podmiotu Leczniczego 

 

 

 

 

 

 



§ 7 

 

1. W skład struktury organizacyjnej Podmiotu Leczniczego wchodzą: 

I. Zakłady lecznicze, prowadzące określony rodzaj działalności leczniczej: 

1) Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego, wyodrębniony organizacyjnie zakład 

leczniczy Podmiotu Leczniczego udzielający medycznych czynności ratunkowych w 

warunkach pozaszpitalnych, w ramach którego działają: 

a) Specjalistyczny Zespół  Ratownictwa Medycznego „S”, 

b) Podstawowe Zespoły  Ratownictwa Medycznego „P”, 

c) Wodny Zespół Ratownictwa Medycznego „P”, 

d) Motocykl ratunkowy 

 

2) Przychodnia Podmiotu Leczniczego, wyodrębniony organizacyjnie zakład leczniczy 

udzielający świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i 

podstawowej w ramach którego działają: 

a) Poradnia  Chirurgii Ogólnej, 

b) Poradnia  Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, 

c) Poradnia Urologiczna, 

d) Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Nocna i Świąteczna Opieka Chorych), 

e) Poradnia Medycyny Pracy,   

f) Gabinety diagnostyczno-zabiegowe,  

g) Zespół transportu sanitarnego. 

 

 

II. Komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy, zapewniające obsługę 

ekonomiczną, administracyjną, organizacyjną, prawną, gospodarczą, techniczną Podmiotu 

Leczniczego: 

a)  Z-ca dyrektora, Pielęgniarka Koordynująca ,  

b)  Dział Księgowości, 

c) Dział Techniczny     

d) Kadry i Płace, 

e) Radca Prawny, 

f) Specjalista ds. BHP i Ppoż. 

 

2. Struktura organizacyjna Podmiotu Leczniczego określona jest w schemacie 

organizacyjnym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Statutu, wskazującym 

zależności pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi. 

 

 

 



 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA PODMIOTU LECZNICZEGO 

 

§ 8 

1. Podmiot Leczniczy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące 

przepisy. 

2. Podstawą gospodarki Podmiotu Leczniczego jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora.  

3. Podmiot Leczniczy gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie 

nieruchomościami, majątkiem Gminy Miasta Sopotu oraz majątkiem własnym. 

4. Zbycie majątku trwałego Podmiotu Leczniczego, oddanie go w najem, dzierżawę, 

użytkowanie oraz użyczenie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych przez 

Uchwałę Rady Miasta Sopotu 

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

Podmiotu Leczniczego. 

 

§ 9 

Wartość majątku Podmiotu Leczniczego określają: 

1) fundusz założycielski, 

2) fundusz Podmiotu Leczniczego. 

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o 

działalności leczniczej oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

 

§ 11 

Statut nadaje oraz wprowadza w nim zmiany Rada Miasta Sopotu. 

 

§ 12 

Niniejszy statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania go w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego.  


