
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/282/2021 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1668 z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany do statutu Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, nadanego 

uchwałą nr XVII/232/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania 

statutu Opolskiemu Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu, w następującym zakresie: 

1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1. Centrum Ratownictwa jest utworzone i utrzymywane w celu udzielania 

świadczeń zdrowotnych: 

1) całodobowej, kwalifikowanej, specjalistycznej pomocy medycznej w razie wypadku, urazu, porodu, 

nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, powodującego zagrożenie życia, realizowana 

przez jednostki systemu – zespoły ratownictwa medycznego, zapewniające dobową gotowość  

do udzielania świadczeń w warunkach pozaszpitalnych; 

2) całodobowej, specjalistycznej pomocy medycznej, uzupełniającej świadczenia pozostałych 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami – w innych 

przypadkach, niż wymienione w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu – realizowana przez zespoły 

ratownictwa medycznego; 

3) realizacji przewozów środkami transportu sanitarnego, gdy uzasadnia to stan zdrowia pacjenta, na 

zlecenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami oraz innych 

osób fizycznych i prawnych; 

4) realizacji świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji, 

organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców  

w rozumieniu kodeksu pracy; 

5) uczestnictwa w akcjach ratowniczych w razie katastrof, klęsk żywiołowych i innych masowych akcji 

na terenie województwa opolskiego oraz na terenie kraju i poza jego granicami; 

6) prowadzenia podstawowej i specjalistycznej edukacji w zakresie ratownictwa medycznego i zadań 

wynikających z niniejszego statutu (m.in. pokazów udzielania pierwszej pomocy, zajęć 

edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy, szkoleń dla różnych podmiotów, doskonalenia 

własnych pracowników).”; 
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2) § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Centrum Ratownictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne udzielające świadczeń 

medycznych oraz samodzielne stanowiska pracy: 

1) Dział Medyczny; 

2) Dział Organizacyjno-Administracyjny i Zatrudnienia; 

3) Dział Księgowości; 

4) Dział Techniczny; 

5) Stanowisko Radcy Prawnego; 

6) Stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej; 

7) Stanowisko ds. Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego; 

8) Stanowisko Pełnomocnika Dyrektora ds. Zarządzania Jakością.”; 

3) § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zbycie, wydzierżawienie, użytkowanie aktywów trwałych oraz ich użyczenie lub wynajęcie może 

być dokonane przez Centrum Ratownictwa na zasadach określonych przez Sejmik Województwa 

Opolskiego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Sejmiku 

 

Rafał Bartek 
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