
 

 

Uzasadnienie 
projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie 
nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu 

Sanitarnego w Zamościu 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu, wydana na podstawie 

upoważnienia ustawowego zawartego w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.    

o działalności leczniczej, stanowi akt prawa miejscowego, co powoduje konieczność 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego po uprzednim 

przeprowadzeniu konsultacji. Przedmiotowy projekt został skonsultowany z: 

1) organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;  

2) Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego; 

3) Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa 

Lubelskiego; 

4) organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w trybie art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 

r. o związkach zawodowych: 

➢ Zarządem Wojewódzkim Forum Związków Zawodowych w Lublinie, 

➢ Radą OPZZ Województwa Lubelskiego, 

➢ Zarządem Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. 

Dodatkowo o prowadzonych konsultacjach poinformowano: 

1) Radę Społeczną Stacji – jako organ opiniodawczy podmiotu tworzącego; 

2) zakładowe organizacje związkowe działające w Stacji – zgodnie z art. 26 pkt. 2 ustawy  

z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. 

W wyznaczonym terminie konsultacji organizacje pozarządowe oraz pozostałe 

podmioty nie zgłosiły uwag bądź pozytywnie zaopiniowały konsultowany projekt uchwały. 

W przedkładanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

i Transportu Sanitarnego w Zamościu, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Stacji, zostały 

dokonane następujące zmiany: 

1- Zostały zaktualizowane podstawy prawne aktów prawnych, przytoczonych w § 1 Statutu; 

2- Zostały dokonane zmiany w § 4 ust. 1 pkt 5 Statutu poprzez zmianę słowa „organizowanie” 

na „zapewnienie”, co jak wyjaśnił Dyrektor Stacji, wiąże się z faktem, że po zlikwidowaniu 

dyspozytorni zadaniem Stacji nie jest organizacja, a jedynie zapewnienie środków łączności 

bezprzewodowej w ambulansach i miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa 

medycznego; 

3- Zostały dokonane zmiany w § 9 ust 1 Statutu w zakresie dostosowania komórek 

organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Stacji do aktualnego stanu 

faktycznego poprzez wykreślenie dyspozytorni, która aktualnie stanowi komórkę 

organizacyjną Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto ze względu na zmiany 

wprowadzone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na podstawie 

ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem 

stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE – zostały zaktualizowane zapisy § 9 ust. 2 Statutu w zakresie doprecyzowania 

zapisów określonych w Regulaminie Organizacyjnym Stacji. 


