
Załącznik  
do uchwały nr CCCLIII/6120/2022 
Zarządu Województwa Lubelskiego 
z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 
UCHWAŁA NR /    /2022 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu 

Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 oraz poz. 583) w związku z art. 42  

ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633)  

– Sejmik Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje: 

§1 W uchwale nr XLV/694/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 maja 2014 r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

i Transportu Sanitarnego w Zamościu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 2165 oraz z 2017 

r. poz. 2341) – w załączniku, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) „ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633), 

zwanej dalej „ustawą”; 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459);”; 

2) w § 4 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zapewnienie łączności bezprzewodowej w zakresie ratownictwa medycznego;”; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Zakładu wchodzą komórki organizacyjne:  

1) dział pomocy doraźnej; 

2) Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Biłgoraju; 

3) zespoły ratownictwa medycznego – specjalistyczne i podstawowe; 

4) zespoły wyjazdowe; 

5) zespoły transportu sanitarnego; 

6) komórki administracyjne; 

7) samodzielne stanowiska pracy.   

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, a także inne sprawy wymienione w art. 23 

– 24 ustawy i nieuregulowane w niniejszym Statucie, określa Regulamin Organizacyjny 

ustalany przez dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną Zakładu.”. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubelskiego. 

§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

 


