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UCHWAŁA NR XLI/1412/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1023/13 w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu
w Wałbrzychu
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2096) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1638, 1948 i 2260) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXIV/1023/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie nadania statutu Pogotowiu Ratunkowemu w Wałbrzychu (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 2981)
w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do zadań Pogotowia należy:
1) prowadzenie działań ratownictwa medycznego wspólnie z innymi jednostkami współpracującymi
z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego;
2) organizowanie i zabezpieczanie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego,
spójnej z systemem krajowym przy wykorzystaniu kanałów ratowniczych w pasmach częstotliwości
przydzielanych dla resortu zdrowia i kompatybilnej ze służbami ratowniczymi innych resortów;
3) organizacja i udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof
oraz innych zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu;
4) wykonywanie samochodowego transportu sanitarnego;
5) rozpoznawanie i monitorowanie występujących zagrożeń;
6) systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów i nagłych zachorowań,
powiadamianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających
wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania i analiz wynikających
z realizowanych zadań;
7) organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej;
8) wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, o których mowa w ustawie o Państwowym
Ratownictwie Medycznym;
9) udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek ochrony zdrowia i innych podmiotów,
w tym zabezpieczanie pod względem medycznym imprez masowych;
10) profilaktyka i promocja zdrowia;
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11) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób
wykonujących zawody medyczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących
kształcenie tych osób;
12) realizacja zleconych przez właściwy organ określonych zadań związanych z obroną cywilną,
sprawami obronnymi i ochroną ludności.”;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Strukturę organizacyjną Pogotowia tworzy zakład leczniczy o nazwie Ratownictwo Medyczne
i Pomoc Doraźna Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.
2. Organizację wewnętrzną zakładu leczniczego Pogotowia, w tym wykaz jednostek, komórek
organizacyjnych, pionów, działów, samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny
Pogotowia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego:
P. Wróblewski

