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Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm. ) w planie działania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego (aktualizacja nr 9 z dnia 30 kwietnia 2018 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W rozdziale II Informacje o liczbie i rozmieszczeniu na obszarze województwa jednostek systemu oraz centrów urazowych, jednostek organizacyjnych szpitali

wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego :

• w punkcie 1.0. uaktualniono zapisy dotyczące tabel 7 i 8;

• w punkcie 2.1. zmieniono nazwę punktu z „ Mapa Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Centrum Urazowe w województwie dolnośląskim" na „ Mapa Szpitalne Oddziały 

Ratunkowe, Centrum Urazowe oraz Centrum Urazowe dla Dzieci w województwie dolnośląskim" oraz uaktualniono mapę o Centrum Urazowe dla Dzieci;

• dodano punkt 3.1. „Centrum Urazowe dla Dzieci";

• w punkcie 5.1. uaktualniono zapisy dotyczące dyspozytorni medycznych oraz stanowisk dyspozytorów wysyłających;

• w punkcie 5.3. uaktualniono zapisy dotyczące organizacji i procedur koordynacji działań jednostek systemu;

• w punkcie 5.4. uaktualniono zapisy dotyczące SWD PRM;

• w punkcie 6.1. zmieniono nazwę punktu z „ Porozumienie pomiędzy Wojewodą Opolskim a Wojewodą Dolnośląskim, dotyczące współpracy w zakresie ratownictwa 

medycznego" na „ Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wojewodami z innych województw, dotyczące współpracy w zakresie ratownictwa medycznego 

i umowa o współpracy pomiędzy Zdravotnickou Zachranni Sluzbou Libereckeho Kraje a Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze" , uaktualniono zapisy dotyczące 

porozumień i umowy oraz szczegółowe informacje zamieszczono w załączniku nr 20 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego;

• usunięto nieaktualny punkt 6.2. „Porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wojewodą Dolnośląskim, dotyczące współpracy w zakresie ratownictwa 

medycznego";

• usunięto nieaktualny punkt 6.3. „Porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wojewodą Dolnośląskim, dotyczące współpracy w zakresie ratownictwa 

medycznego";

• usunięto nieaktualny punkt 6.4. „Umowa o współpracy pomiędzy Zdravotnickou Zachranni Sluzbou Libereckeho Kraje a Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze";
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• zmieniono numerację punktu 6.5. na 6.2. „ Liczba i rozmieszczenie jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych" oraz szczegółowe informacje 

zamieszczono w załącznikach nr : 21,22,23 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego 

w tabelach nr : 21,22,23;

• w punkcie 8.0. uaktualniono zapisy dotyczące jednostek współpracujących z systemem;

• usunięto nieaktualny punkt 8.1. „ Siły i środki jednostek współpracujących z systemem";

• usunięto nieaktualny punkt 8.2. „ Wykaz jednostek krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze województwa dolnośląskiego".

2. W rozdziale IV Planowane nowe jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie dolnośląskim:

• usunięto nieaktualny punkt 1.1. „ Centrum Urazowe dla Dzieci".

3. W rozdziale V Załączniki do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego uaktualniono zapisy dotyczące 

załączników i tabel.

4. Uaktualniono tabelę 7 rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz tabelę 8 zespoły ratownictwa medycznego włączone 

do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w załącznikach 7 i 8 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 

dolnośląskiego poprzez: zmianę miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego (kod 0264039201) w obrębie tego samego kodu TERYT - z lokalizacji 

przy ul. Traugutta 112 we Wrocławiu do lokalizacji przy ul. Ziębickiej 34-38 we Wrocławiu, zmianę miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego

(kod 0264039208) w obrębie tego samego kodu TERYT -z lokalizacji przy ul. Traugutta 112 we Wrocławiu do lokalizacji przy Jantarowej 20 we Wrocławiu oraz zmianę

numeru ulicy miejsca stacjonowania specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (kod 0208041401) i podstawowego zespołu ratownictwa medycznego

(kod 0208041201) z lokalizacji przy ul. Szpitalnej 2 w Nowej Rudzie do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 8 w Nowej Rudzie.

5. Uaktualniono tabele numer: 21,22,23 w załącznikach numer: 21, 22 i 23 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 

województwa dolnośląskiego oraz uaktualniono załącznik nr 20 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 

dolnośląskiego.

6. Dokonano aktualizacji spisu treści.

7. Ustalono tekst jednolity planu stanowiący załącznik do niniejszej aktualizacji.
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Załącznik
Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego do aktualizacji nr 10

z dnia 20 sierpnia 2018r.

DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wojewódzki plan działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego
(tekst jednolity)

Wrocław 2018
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I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA
1.0. SIEĆ KOM UNIKACYJNA.

1.1. Komunikacja drogowa.

Drogowa sieć komunikacyjna województwa (56,9 km dróg na 100 km2), należy do najlepiej rozwiniętych w kraju. Łączna długość dróg 

przebiegających przez teren województwa wynosi 5 529 km, z czego blisko 10 % (550 km) stanowią drogi o znaczeniu krajowym, a blisko 

50 % (2 663 km) to drogi wojewódzkie. Przez województwo dolnośląskie przebiegają drogi międzynarodowe i autostrady, tworzące duże 

węzły komunikacyjne. Łączą one zachodnią i wschodnią część Europy oraz Półwysep Skandynawski z południową częścią kontynentu. 

Głównym węzłem komunikacji drogowej jest Wrocław, gdzie krzyżują się praktycznie wszystkie ważniejsze drogi województwa (mapa 1). 

Wewnętrzny układ komunikacyjny miasta utworzony przez sieć ulic o długości około 1 800 km oraz blisko 100 mostów i wiaduktów ma 

kształt koncentryczny. Na południowych obrzeżach Wrocławia w tzw. „węźle bielańskim" krzyżują się najważniejsze dla gospodarki regionu 

drogi tj.:

• autostrada A4 z Olszyny i Zgorzelca w kierunku Krakowa i Przemyśla,

• DK Nr 8 z Kudowy i Kłodzka ,

• Autostradowa Obwodnica Wrocławia i dalej droga S 8 w kierunku Warszawy,

• DK Nr 5 z Jeleniej Góry w kierunku Poznania i Gdańska ( wraz z budowaną drogą S 5)

Do innych najważniejszych dróg krajowych, o najintensywniejszym natężeniu ruchu pojazdów, przebiegających przez teren województwa 

dolnośląskiego należą :

• autostrada A 18 oraz DK Nr 18 Olszyna - Krzyżowa

• DK Nr 3 Jakuszyce -  Zielona Góra,

• DK Nr 94 Zgorzelec -  Wrocław -  Brzeg,
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• DK Nr 30 Zgorzelec -  Jelenia Góra,

• DK Nr 12 Przemków -  Wschowa

• DK Nr 15 Trzebnica -  Milicz

• DK Nr 25 Oleśnica - Międzybórz

• DK Nr 35 Wrocław -  Wałbrzych -  Mieroszów,

• DK Nr 36 Prochowice -  Rawicz

• DK Nr46 Kłodzko -  Nysa

• DK Nr 33 Kłodzko -  Międzylesie

• DK Nr 39 Łagiewniki - Brzeg

Brak obwodnic oraz stosunkowo niewielka sieć dróg szybkiego ruchu stwarza określone zagrożenia związane zarówno z transportem 

osobowym jak i towarowym. Duże natężenie ruchu pojazdów, niedostosowana do tego parametru infrastruktura drogowa oraz 

niezachowywanie zasad bezpieczeństwa ruchu przez kierowców mają istotny wpływ na liczbę wypadków drogowych, do których corocznie 

dochodzi na drogach województwa dolnośląskiego. Potencjalne zagrożenie stanowią również elementy infrastruktury drogowej (mosty, 

wiadukty, tunele itp.), których stan techniczny, postępujące wyeksploatowanie spowodowane stale zwiększającym się natężeniem ruchu 

może doprowadzić do zdarzeń o charakterze katastrofalnym.

Należy ponadto zwrócić uwagę na niewystarczającą liczbę miejsc postojowych w stosunku do natężenia ruchu drogowego (w szczególności 

dotyczy to dróg A 4, DK 3, DK 5, DK 8), co jest szczególnie uciążliwe podczas wprowadzanych okresowo ograniczeń w ruchu dla samochodów 

ciężarowych.
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1.2. Mapa 1 Drogi krajowe i wojewódzkie w województwie dolnośląskim.
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1.3. Komunikacja kolejowa.

Województwo dolnośląskie posiada stosunkowo dobrze rozwiniętą sieć linii kolejowych (14,1 km linii na 100 km2), z których 6 ma duże 

znaczenie dla systemu komunikacyjnego kraju. Głównym węzłem komunikacji kolejowej jest Wrocław (mapa 2), w którym zbiegają 

się trasy kolejowe z kierunku Katowic, Legnicy, Poznania, Wałbrzycha, Warszawy i Zielonej Góry oraz Drezna, Berlina i Pragi.

W mieście znajdują się dwa pasażersko-towarowe dworce kolejowe (Wrocław Główny, Wrocław Nadodrze) oraz 20 stacji kolejowych. Jednym 

z największych w kraju towarowych węzłów kolejowych jest stacja Wrocław Brochów, na której znajduje się średnio na dobę około 600 - 700 

wagonów z ładunkiem. W ostatnim czasie notuje się wzrost liczby pasażerskich połączeń kolejowych , zarówno w ruchu lokalnym jak 

i międzymiastowym. Kontynuowana jest modernizacja kolejnych linii kolejowych, po torach porusza się nowoczesny tabor z prędkościami 

przekraczającymi 120 km/h. Powyższe czynniki powodują wzrost potencjalnego zagrożenia, jakie wywołuje transport kolejowy (zarówno 

pasażerski jak i towarowy). Pomimo, iż statystycznie liczba zdarzeń na liniach kolejowych jest stosunkowo niewielka, to prawie zawsze 

stwarzają one ryzyko powstania zagrożenia o katastrofalnych rozmiarach. Wynika to przede wszystkim 

z faktu, iż ciężar przewożonych ładunków oraz liczba pasażerów jest zdecydowanie większa niż w przypadku transportu drogowego. 

W  związku z powyższym prowadzenie działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków wypadków kolejowych (nawet 

o niewielkich rozmiarach) jest procesem długotrwałym i wymaga użycia ciężkiego sprzętu specjalistycznego. Należy również zwrócić uwagę 

na występujące utrudnienia w dostępie do linii kolejowych przez służby ratownicze -  często szlaki kolejowe przebiegają przez tereny leśne, 

obszary rolnicze położone w znacznej odległości od utwardzonych dróg.
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1.4. Mapa 2 Sieć kolejowa w województwie dolnośląskim.
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1.5. Komunikacja lotnicza.

Charakteryzując zagrożenia komunikacyjne powodowane przez ruch lotniczy należy zwrócić przede wszystkim uwagę na funkcjonowanie 

na terenie Wrocławia międzynarodowego terminala lotniczego, który jest położony w południowo-zachodniej części aglomeracji, 

w odległości ok. 10 km od centrum miasta, w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, którą można się dostać na lotnisko m.in. 

zarówno od strony Warszawy z drogi S8, od Poznania z drogi krajowej nr 5, a także od południa z drogi krajowej nr 8 oraz z autostrady A4. 

Lotnisko obsługuje przewoźników sieciowych, którzy oferują loty do największych portów przesiadkowych w Europie, przewoźników 

niskokosztowych, takich jak Ryanair, czy Wizz Air, którzy posiadają tutaj swoje bazy operacyjne, a także linie czarterowe, wynajmowane 

przez tour operatorów do transportu klientów biur podróży. Port Lotniczy posiada przepustowość prawie 4 mln pasażerów rocznie, 

docelowo będzie można obsłużyć 7 mln osób. Zagrożenia wynikające z tego typu transportu to możliwość powstania katastrofy lotniczej 

podczas manewru lądowania lub startu, na skutek usterek technicznych, błędu pilota lub złych warunków atmosferycznych np. mgły, 

oblodzenia pasa startowego, oraz kolizji samolotu z ptactwem itp. Skutkować to może zagrożeniem dla ludności zamieszkującej osiedla 

będące na trasie startów i lądowań statków powietrznych. Zagrożenie stwarza również trasa korytarza podchodzenia samolotów 

do lądowania, która przebiega nad zabudowanymi terenami centrum Wrocławia. Innym zagrożeniem wynikającym z działalności lotniska jest 

występujące zagrożenie pożarowe podczas napełniania zbiorników samolotu paliwem, która to czynność odbywa się na płycie postojowej 

lotniska. Nad terenem powiatów wrocławskiego, wałbrzyskiego, świdnickiego średzkiego, trzebnickiego i oleśnickiego przebiegają 

międzynarodowe korytarze powietrzne, którymi w ciągu doby przelatuje ponad 50 samolotów z tendencją wzrostową na pułapie od 4 000 

m. do 6 000 m. Zagrożenie przez statki powietrzne dotyczy również innych powiatów na terenie, których dokonywane są zabiegi 

agrotechniczne przy użyciu samolotów, oraz w czasie akcji gaszenia pożarów lasów z wykorzystaniem samolotów gaśniczych. Zagrożenia 

w transporcie lotniczym mogą być spowodowane również atakami terrorystycznymi na terenie lotniska jak i pokładzie samolotu w wyniku 

których może dojść do katastrofy statku powietrznego.
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2.0. STRUKTURA URBANISTYKI ZE SZCZEGÓ LNYM  UW ZGLĘDNIENIEM  ZAKŁADÓ W  ZW IĘKSZO N EGO  RYZYKA I ZAKŁADÓ W  

DUŻEGO RYZYKA.

2.1. Ogólna charakterystyka urbanistyczna województwa dolnośląskiego.

W aglomeracjach miejskich województwa dolnośląskiego, należy się liczyć z coraz większą częstotliwością występowania zagrożeń 

i katastrof budowlanych. Część budynków mieszkalnych wybudowana w latach międzywojennych jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. 

Jedną z przyczyn niszczenia budynków jest wilgoć, która na skutek braku izolacji poziomych powoduje korozję materiałów budowlanych. Inną 

przyczyną niszczenia budowli jest przeciążenie konstrukcji budowlanych połączone z nierównomiernym ich osiadaniem. Według informacji 

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego statystycznie najwięcej niezamierzonych, gwałtownych zniszczeń obiektów budowlanych (katastrof 

budowlanych) dotyczy budownictwa mieszkaniowego, a pozostałe związane są z obiektami przemysłowymi, gospodarczymi i innego rodzaju. 

Prowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych starych budynków stwarza również potencjalne zagrożenie katastrofą budowlaną. Prace 

takie najczęściej prowadzone są w zabudowie szeregowej starych obiektów, gdzie np. wyburzenia mogą powodować uszkodzenia lub 

zawalenia budynków przyległych. Taka sytuacja może występować najczęściej w zwartej zabudowie starych części miast W latach 

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych podczas „boomu" mieszkaniowego rozkwitało budownictwo wielkopłytowe, które w chwili obecnej, 

ze względu na stan techniczny i korozję materiałów budowlanych stanowi duże zagrożenie dla mieszkańców. Poważnym problemem na dzień 

dzisiejszy są dźwigi osobowe w budynkach mieszkalnych ze względu na szybko postępujący stopień ich wyeksploatowania, oraz dewastację. 

Dolny Śląsk, jako obszar atrakcyjny turystycznie posiada dużą sieć pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych i kwater prywatnych -  

dotyczy to głównie powiatów górskich -  budynki te w większości narażone są także na katastrofę budowlaną, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

lata, w jakich wybudowano większość z nich.
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2.2. W ykaz zakładów  o dużym  i zw iększonym  ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie województwa 

dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 16 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 16.

2.3. Zagrożenia powodziowe.

Zagrożenie powodziowe jest jednym z najczęściej występujących zagrożeń na obszarze Dolnego Śląska. Województwo dolnośląskie 

charakteryzuje się szczególną specyfiką morfologiczną i hydrograficzną, a zatem i złożoną problematyką ochrony przeciwpowodziowej. 

Do najgroźniejszych rzek, które stwarzają zagrożenie powodziowe należą: Odra, Bóbr (w górnym biegu, aż po zbiornik w Pilchowicach), Nysa 

Kłodzka (do kaskady zbiorników poniżej Kamieńca Ząbkowickiego), Nysa Łużycka (z niebezpiecznym dopływem -  Witka), Barycz, Widawa 

(stwarzająca duże zagrożenie w granicach Wrocławia), Oława, Kwisa, Bystrzyca, Kaczawa, Nysa Szalona, Kamienna oraz szereg mniejszych rzek 

i potoków górskich i podgórskich (charakteryzujących się dużymi spadkami), w których nawet przy krótkotrwałych intensywnych opadach 

deszczu następuje gwałtowne wypełnienie retencji korytowej. Skala powodzi uzależniona jest głównie od wielkości (nasilenia) czasu trwania 

i rozkładu intensywnych opadów atmosferycznych lub roztopów śniegu. Odra, przecinając tereny województwa na długości ok. 280 km, 

wymusza jego podział na trzy strefy reżimów powodziowych: nizinną , podgórską i górską. Występuje tu potencjalna możliwość występowania 

powodzi opadowych, roztopowych jak również typu powodzi zimowych: zatorowych i śryżowych. Zagrożenie powodziowe może powstać 

również w wyniku awarii zbiorników wodnych, budowli przeciwpowodziowych, urządzeń hydrotechnicznych. W wieku XX najgroźniejszymi 

powodziami były powodzie w roku: 1903 i 1997. Poza tym duże wezbrania wystąpiły w latach: 1915, 1924, 1938, 1940, 1947, 1958, 1960, 

1963, 1964, 1965, 1970, 1972, 1977, 1980, 1985, 1998, 1999. W wieku XXI powodzie odnotowywane były w latach: 2001, 2002, 2005, 2006, 

2009, 2010, 2012. 2013. Najgroźniejsze z nich to powodzie 2010 roku: majowo-czerwcowa w dolinie rz. Odry i sierpniowo-wrześniowa 

w zlewni Nysy Łużyckiej. Wezbrania powodziowe na Odrze wywołane są (w 75%) przez długotrwałe intensywne deszcze w okresie od czerwca 

do sierpnia. Wezbranie Odry na terenie Czech z dopływów Ostrawicy i Opawicy wzrasta po przyjęciu przez Odrę wód Olzy. Następna
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rozbudowa fali powodziowej aż o około 50 % przepływu może nastąpić na wysokości ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry, szczególnie przy nałożeniu 

się szczytów fal. Powódź stanowi zagrożenia w wielu dziedzinach, najważniejsze z nich to:

• zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego,

• zagrożenie dla obiektów warunkujących funkcjonowanie terenów zurbanizowanych,

• zagrożenie dla mienia, w szczególności dla obiektów dziedzictwa kulturowego w większości nieodtwarzalnego,

• zagrożenia dla środowiska naturalnego,

• zagrożenia wynikające z zalania obiektów mogących w następstwie tego spowodować zagrożenia wtórne dla życia, zdrowia ludzkiego 

i środowiska.

Na zapobieganie powodziom, zmniejszaniu i ograniczaniu ich rozmiarów i negatywnych skutków można wpływać poprzez rozwiązania 

techniczne i nietechniczne. Środki techniczne stosowane są w celu nieszkodliwego kontrolowanego przeprowadzenia „wielkich wód".

Należą do nich:

• budowa różnego typu zbiorników retencyjnych,

• retencyjne przysposobienie dorzecza (zlewni) poprzez wyznaczenie polderów i zwiększenie retencji naturalnej,

• regulacja rzek i budowa kanałów ulgi,

• budowa obwałowań,

• przeciwdziałanie tworzeniu się zatorów itp.

Do metod nietechnicznych zalicza się wszystkie uregulowania organizacyjno - prawne dotyczące zagospodarowania obszarów zagrożonych 

zalewami (między innymi mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego), w tym zarządzenia określające sposób działania 

zespołów zarządzania kryzysowego, wszelkiego rodzaju nakazy i zakazy dotyczące rodzaju zagospodarowania obszarów narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi, rozumianych jako obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest prawdopodobne wystąpienie 

znaczącego ryzyka powodzi. Do obszarów województwa dolnośląskiego najbardziej zagrożonych powodziami należą powiaty: bolesławiecki,
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dzierżoniowski, głogowski, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, kłodzki, lubański, lwówecki, polkowicki, wałbrzyski, wołowski, wrocławski, 

ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

2.4. Zagrożenia chemiczne.

Do potencjalnych źródeł zagrożenia chemicznego i ekologicznego na obszarze województwa dolnośląskiego zaliczyć należy zakłady 

posiadające na swoim terenie między innymi gazowe materiały toksyczne (głównie chlor, amoniak i dwutlenek siarki), skład produktów 

ropopochodnych oraz składowiska odpadów przemysłowych. Na terenie województwa dolnośląskiego amoniak, jako czynnik chłodzący 

wykorzystywany w 36 zakładach (łącznie około 379,8 t), z czego na terenie miasta Wrocławia czynnych jest 13 instalacji chłodniczych, a ilość 

amoniaku znajdująca się w tych instalacjach kształtuje się na poziomie około 80,7 t. Największym potencjalnym źródłem zagrożenia 

chemicznego na terenie województwa jest tzw. „Park przemysłowy" zakładów chemicznych w Brzegu Dolnym, na terenie, którego 

są wytwarzane, przerabiane i magazynowane znaczne ilości materiałów niebezpiecznych takich jak: chlor, dwuizocyjanian toluenu, fenol, 

benzen, chlorobenzen, tlenek propylenu, tlenek etylenu, trimetyloamina, dimetyloamina, siarczan dwumetylu, kwas monochlorooctowy. 

Dostarczanie amoniaku do odbiorców transportem drogowym stwarza określone zagrożenia podczas przewozu gazu przez gęsto zaludnione 

obszary miast. Ponadto bazy produktów naftowych we Wrocławiu, Grabownie Wielkim i Kawicach, gdzie zmagazynowanych jest około 

140 000 ton paliw oraz składowiska materiałów niebezpiecznych, głównie odpadów przemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa 

stanowią przede wszystkim źródła zagrożenia ekologicznego.

2.5. Transport towarów niebezpiecznych.

Stosunkowo duży udział w ilości przewożonych przez obszar województwa towarów niebezpiecznych mają produkty przerobu ropy naftowej 

stwarzające również zagrożenie ekologiczne. Wielkość zagrożenia jest pochodną ilości przewożonych produktów, co wynika bezpośrednio 

z zapotrzebowania na materiały pędne. Rozszczelnienie zbiorników autocystern służących do przewozu paliw płynnych stwarza realne 

niebezpieczeństwo skażenia gleby, wód powierzchniowych i podziemnych warstw wodonośnych. Rozmiary zjawiska spełniać będą w większości 

przypadków kryteria pozwalające zakwalifikować je do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a skutki ich w skrajnych przypadkach mogą być
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porównywalne z katastrofą ekologiczną. Najbardziej powszechnym środkiem transportu towarów niebezpiecznych jest transport 

samochodowy, który z roku na rok zwiększa asortyment i ilość przewożonych materiałów, co przedstawione zostało na załączonych mapach 

(mapy: 3, 4, 5). Transport drogowy realizowany jest w dwóch wariantach: na trasach długich dla zamówień jednorazowych mniejszych 

od pojemności kolejowych oraz na trasach krótkich w obrocie hurtowym do poszczególnych odbiorców. Duża intensywność w przewożeniu 

materiałów niebezpiecznych niesie za sobą zagrożenia chemiczne i ekologiczne w transporcie. Najbardziej newralgicznymi miejscami 

w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych są skrzyżowania głównych tras przelotowych , mosty i wiadukty. Brak obwodnic 

sprawia, że transporty materiałów niebezpiecznych często odbywają się przez centra miast. Z kolei najbardziej newralgicznymi miejscami 

w transporcie kolejowym mogą być duże stacje rozrządowe (Wrocław Brochów, Legnica, Węgliniec).
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2.5.1. Mapa 3 Przewóz transportem samochodowym materiałów niebezpiecznych klasy 2 (gazy sprężone, skroplone lub rozpuszczone 
pod ciśnieniem).
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2.5.2. Mapa 4 Przewóz transportem samochodowym materiałów niebezpiecznych klasy 3 (materiały zapalne).
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2.5.3. Mapa 5 Przewóz transportem samochodowym materiałów niebezpiecznych klasy 8 (materiały żrące).
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2.6. Odpady.

Odpady, zwłaszcza toksyczne, nieodpowiednio składowane są źródłem zagrożeń nadzwyczajnych różnego pochodzenia. W większości miejsc 

składowania odpadów stwierdza się zatrucie okolicznych gleb, wód gruntowych, a nawet wnikanie trucizn do wód głębinowych. Narasta też 

bezpośrednie zagrożenie dla ludzi w postaci rozległych skażeń okolicy, zakażeń biologicznych, wybuchów pożarów (samo zapalenie odpadów) 

i wreszcie odnotowanych eksplozji spowodowanych tworzeniem się groźnych mieszanek wybuchowych (np. metanu z tlenem).

Głównym źródłem powstawania odpadów jest przemysł wydobywczy, energetyka, hutnictwo, przemysł chemiczny i sektor komunalny. 

Największa ilość odpadów zlokalizowana jest w zakładach na obszarze powiatów i miast:

- w powiecie polkowickim,

- w powiecie zgorzeleckim,

- w powiecie głogowskim,

- w powiecie lubińskim,

- w Legnicy,

- we Wrocławiu.

Odpady niebezpieczne składowane są głównie na składowiskach zakładów przemysłowych wytwarzających te odpady. Duże zagrożenie 

stanowią także odpady umieszczone w mogilnikach.

2.7. Zagrożenia ze strony występowania silnych wiatrów -  wichur.

Ukształtowanie terenu województwa -  położenie na południu regionu pasma górskiego Sudetów, w określonych sytuacjach synoptycznych 

sprzyja występowaniu na terenach górskich i przedgórzu silnego wiatru o charakterze fenowym, który w szczytowych partiach gór osiąga 

prędkość od 120 do 150 km/godz. Natomiast na całym obszarze województwa najsilniejszy wiatr notowany jest w warunkach przemieszczania 

się przez obszar Polski głębokich ośrodków niżowych i związanych z nimi stref frontu chłodnego. Najwyższe notowane w województwie 

dolnośląskim porywy wiatru wynosiły ok. 135 km/h.
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Okresem wzmożonego występowania silnych wiatrów na terenie obszaru całego województwa dolnośląskiego jest przełom zimy i wiosny. 

Skutkami tego typu zagrożeń są zerwane linie energetyczne, wiatrołomy oraz uszkodzenia budynków. Przeważającym kierunkiem wiatru 

na obszarze województwa jest wiatr wiejący z kierunków południowo-zachodnich.

2.8. Zagrożenie zaspami śnieżnymi i oblodzeniami.

Narastanie na podłożu i różnych obiektach warstwy lodu (gołoledź) jest wynikiem występowania gwałtownego ocieplenia po okresie mroźnej 

pogody i związanych z nim opadów deszczu, które zamarzają w zetknięciu ze zmrożonym podłożem. Zjawisko to jest najbardziej 

niebezpieczne dla napowietrznych energetycznych linii przesyłowych i linii łączności, sieci trakcyjnych transportu zelektryfikowanego, 

urządzeń masztowo-antenowych i innych. Powstawanie zasp śnieżnych, związane jest z występowaniem obfitych opadów śniegu, którym 

towarzyszy wzrost prędkości wiatru powodujący zamiecie i zawieje śnieżne. Zaspy śnieżne zakłócają działalność transportu, gospodarki 

komunalno -  energetycznej i łączności. Zagrożenie to może wystąpić na terenie całego województwa dolnośląskiego, jednak najczęściej 

występuje ono na terenach górskich (Sudety, Karkonosze itd.).

2.9. Zagrożenia pożarowe.

Analizując ten rodzaj zagrożenia należy uwzględnić zagrożenia pożarowe występujące w obiektach, w których przebywają ludzie, zagrożenia 

pożarowe w zakładach przemysłowych a także zagrożenia występujące na obszarach leśnych. Dokonując oceny zagrożeń w obiektach, 

w których przebywają ludzie należy uwzględnić wiele czynników m.in. rodzaj zabudowy, stopień palności konstrukcji budynków, ich wysokość, 

kategorie zagrożenia ludzi. Charakterystyka ta jest bardzo zróżnicowana. Na terenach wiejskich zdecydowana większość zabudowy 

to zabudowa luźna o charakterze gospodarczym. Są to budynki niskie o konstrukcji w znacznym stopniu palnej (głównie budynki gospodarcze). 

W mniejszych miejscowościach dominuje zabudowa rozproszona, występują budynki murowane , zawierające palne elementy konstrukcyjne 

(np. konstrukcje stropów i dachu). Z kolei w większych miastach mamy do czynienia z zabudową zwartą, przy czym obok budynków z palnymi 

elementami konstrukcyjnymi (tzw. stare budownictwo) występują budynki wykonane z elementów niepalnych (np. wybudowane 

w technologii „wielkiej płyty"). W największych miastach (Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra) systematycznie wzrasta liczba nowo
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budowanych obiektów, które wykonywane są z materiałów niepalnych, a ponadto wyposażane są w techniczne systemy ograniczające skutki 

pożarów (systemy sygnalizacji pożarowej, monitoring pożarowy, systemy zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych, hydranty 

wewnętrzne, oświetlenie awaryjne itp.). Na uwagę zasługuje specyficzna zabudowa Wrocławia, gdzie z jednej strony mamy do czynienia 

z nowoczesną zabudową mieszkaniową (budynki wysokie i wysokościowe), dużymi kompleksami handlowo-usługowymi , natomiast z drugiej 

strony występują znaczne obszary zabudowy zwartej, w skład której wchodzą obiekty o znacznym stopniu wyeksploatowania, posiadające 

palne konstrukcje dachów -  co umożliwia rozprzestrzenianie się pożarów na kilka budynków. Corocznie na terenie województwa dochodzi 

do kilku tysięcy pożarów w budynkach m.in. w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych, obiektach produkcyjnych 

i magazynowych -  największą liczbę pożarów odnotowuje się w obiektach mieszkalnych wielorodzinnych ( około 50 % wszystkich pożarów 

w budynkach mieszkalnych). Stopień zagrożenia pożarowego w zakładach przemysłowych jest w znacznym stopniu powiązany z innymi 

rodzajami zagrożeń, występującymi w tych obiektach -  przede wszystkim z zagrożeniami chemiczno-ekologicznymi.

Zagrożenia pożarowe występujące na obszarach leśnych w województwie dolnośląskim są znacznie zróżnicowane. Lasy zajmują około 28 % 

powierzchni województwa, przy czym zdecydowanie przeważają lasy iglaste stanowiące około 85 % drzewostanu. Lesistość w poszczególnych 

nadleśnictwach jest znacznie zróżnicowana i waha się od kilku do blisko dziewięćdziesięciu procent. Największe zwarte obszary leśne 

występują w północno-zachodniej części województwa -  są to Bory Dolnośląskie. Duże kompleksy leśne, lecz o zdecydowanie innym 

charakterze występują w górskich pasmach Sudetów. Na pozostałym obszarze lasy występują w mniejszych i rozdrobnionych kompleksach -  

dominują tu tereny o charakterze rolniczym. Występujące na terenie województwa dolnośląskiego duże kompleksy leśne stwarzają ryzyko 

powstania pożarów dużych ( o powierzchni od 10 do 100 ha) lub bardzo dużych (o powierzchni ponad 100 ha). Do powiatów o największym 

zagrożeniu pożarowym obszarów leśnych, gdzie występują kompleksy zaliczone do I (najwyższej) kategorii zagrożenia pożarowego 

o powierzchni ponad 1000 ha należy zaliczyć powiaty : bolesławiecki, zgorzelecki, głogowski , polkowicki, legnicki, lubiński, milicki, wołowski, 

oleśnicki.
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2.10. Zagrożenia epidemiologiczne.

Duże zagrożenie epidemiologiczne dla znacznego odsetka populacji może stanowić woda, (jako medium powszechnie stosowane 

i wykorzystywane w sposób niekontrolowany). Służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują jej jakość, zarówno na etapie poboru 

surowca, wody produkowanej (uzdatnianej i uzdatnionej tłoczonej do sieci), dystrybuowanej, jak i dostarczanej odbiorcom do spożycia. Efekty 

tych kontroli stanowią podstawę do analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może nieść za sobą spożywanie wody o zawartości wskaźników 

ponadnormatywnych, potencjalnej podatności wody na niektóre zanieczyszczenia oraz sposobów zabezpieczania się przed tego typu 

sytuacjami. Biorąc pod uwagę system zaopatrzenia ludności w wodę, obszar województwa dolnośląskiego jest dość specyficzny. Mamy tutaj 

do czynienia ze wszystkimi możliwymi przypadkami rodzaju ujęć wody a także systemami dystrybucji tego medium. Zupełnie innego rodzaju 

zagrożeń należy doszukiwać się w przypadku wody powierzchniowej stosowanej, jako surowiec do celów wodociągowych, gdzie dominujący 

wpływ na jej jakość będą miały szeroko rozumiane spływy powierzchniowe, a w innych w przypadku wód podziemnych, gdzie, jakość wody 

będzie miała swoje odbicie w sytuacji hydrogeologicznej miejsca, z którego jest ujmowana.

Kolejnym zagrożeniem, jakie należy wziąć pod uwagę, jest sieć dystrybucji. Z punktu widzenia geograficznego i historycznego, na obszarze 

Dolnego Śląska często jeszcze spotyka się sieci wodociągowe wybudowane na początku XX wieku, a zdarzają się też fragmenty rurociągów 

jeszcze starszych. Jakość wody w tych sieciach dystrybucji częstokroć ulega wtórnemu pogorszeniu, są to jednak przypadki sporadyczne. 

Warto wspomnieć o materiale, z jakiego wykonana jest sieć wodociągowa, co w przypadku kontaktu z wodą o specyficznym chemiźmie może 

powodować zachodzenie reakcji chemicznych, które mogą mieć wpływ na jakościowe zmiany w charakterystyce wody.

W ciągu ostatnich lat sytuacja uległa jednak poprawie - zmniejszyła się ilość kradzieży elementów zabezpieczających dostęp a zarządzający 

wodociągami zaczęli stosować coraz doskonalsze technologie zabezpieczające i wprowadzać regularny dozór. Analizując, jakość wody 

dostarczanej mieszkańcom województwa dolnośląskiego w okresie ostatnich 5 lat należy stwierdzić, że jej jakość utrzymuje się na zbliżonym 

poziomie.
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2.11. Zagrożenia fizykochemiczne.

Spośród wskaźników chemicznych i mikrobiologicznych, które mogą stanowić zagrożenie dla osób spożywających wodę, na obszarze naszego 

województwa spotykamy się z:

• amoniakiem -  w środowisku wodnym pochodzi on przede wszystkim z przemian metabolicznych, procesów przemysłowych

i rolniczych, a także powstaje w wyniku użycia chloraminy w procesie dezynfekcji wody. Amoniak w wodzie do picia nie ma

bezpośredniego znaczenia dla zdrowia, jednak jego obecność w wodzie zmniejsza skuteczność procesów dezynfekcji, usuwania

manganu, a także wpływa na walory zapachowe i smakowe wody,

• azotynami i azotanami - do tej pory nie udało się ustalić, w jakim stopniu azotany i azotyny wpływają kancerogennie na ludzi,

• kadmem -  wykorzystywanym w przemyśle stalowym i przy produkcji tworzyw sztucznych. Do środowiska dostaje się on wraz

ze ściekami, a także w wyniku stosowania nawozów zanieczyszczonych kadmem. Skażenie wody może również pochodzić z rur 

ocynkowanych, spawów i niektórych metalowych elementów uzbrojenia przewodów. Kadm ulega kumulacji głownie w nerkach i ma 

długi okres kumulacji, nawet do 35 lat. Nieznane są dowody jego kancerogenności i genotoksyczności powstających po spożyciu drogą 

pokarmową,

• arsenem - który przedostaje się do wody przede wszystkim w wyniku naturalnego procesu wietrzenia skał i minerałów, ale także 

w wyniku niewłaściwej gospodarki ściekami w zakładach przemysłowych,

• żelazem - jego ilość może się zwiększyć w wyniku wykorzystywania koagulantów żelazowych lub z powodu korozji stalowych 

i żeliwnych rur wodociągowych. Ustalono, iż zawartość żelaza w wodzie w ilości około 2 mg/l, nie stanowi żadnego zagrożenia dla 

zdrowia. Jednak jego wyższe stężenia wpływają na walory smakowe wody oraz jej zabarwienie. Dodatkowo przyczynia się do wzrostu 

bakterii żelazowych, które w wyniku swojego rozwoju powodują powstawanie mazistych osadów pokrywających przewody 

wodociągowe,
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• manganem - który podobnie jak żelazo, jest jednym z najczęściej występujących pierwiastków w skorupie ziemskiej. Zauważano 

objawy neurotoksycznego działania manganu na ludzi i zwierzęta,

• chlorem - u ludzi i zwierząt narażonych na działanie wolnego chloru nie zauważono żadnych specyficznych, niepożądanych skutków. 

Nie stwierdzono także toksycznego jego działania. Chlor, w reakcji z wodą tworzy kwas podchlorawy i jego sole -  podchloryny, które 

zostały wpisane już do grupy 3, gdzie znajdują się substancje lub mieszaniny, dla których dowody na działanie rakotwórcze 

nie są wystarczające dla ludzi, natomiast zostały potwierdzone u zwierząt. Innym, ubocznym związkiem powstającym w procesie 

chlorowania są substancje z grupy chloramin. Przy krótkotrwałym narażeniu w ilości do 24 mg/l, ich negatywne oddziaływanie 

nie zostało zauważone. Jednak trakcie badań na zwierzętach, u niektórych gatunków występowała zwiększona zachorowalność 

na białaczkę. Innym środkiem dezynfekującym jest dwutlenek chloru, który stosowany jest także do usuwania nieprzyjemnego smaku 

i zapachu wody. Jednak ulega on szybkiemu rozkładowi do chlorków, chlorynów i chloranów. Wykazano, że dwutlenek chloru wpływa 

upośledzająco na rozwój neurobehawioralny i neurologiczny szczurów, a także powoduje u nich obniżenie poziomu hormonów 

tarczycy.

2.12. Zagrożenia radiacyjne.

Oddział Higieny Radiacyjnej tworzy sieć czterech placówek pomiarów skażeń na terenie Dolnego Śląska, które wchodzą w skład Krajowego 

Systemu Pomiarów Skażeń Promieniotwórczych. Prowadzone są pomiary radioaktywności produktów spożywczych, wody, całkowitego opadu 

atmosferycznego oraz mocy dawki promieniowania gamma w powietrzu. Wyniki pomiarów przekazywane są do Zakładu Skażeń 

Promieniotwórczych, który sporządza zbiorcze coroczne raporty dla terenu Polski. Wyniki pomiarów z lat 2012 - 2016 wskazują, że średnia 

roczna dawka skuteczna, otrzymywana przez mieszkańców regionu Dolnego Śląska w wyniku obecności sztucznych izotopów 

promieniotwórczych w środowisku i żywności nie przekracza rocznej dawki granicznej.
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W przypadku zniszczenia lub awarii elektrowni jądrowej na terenie jednego z państw (Niemcy, Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Litwa 

Szwecja) , obszar województwa dolnośląskiego może zostać skażony opadem promieniotwórczym. W przypadku uwolnienia się ponad 50 % 

aktywnych substancji promieniotwórczych, prędkości wiatru 2 m/s lub więcej oraz jego niekorzystnego kierunku, niektóre regiony Dolnego 

Śląska mogą znaleźć się w zasięgu radioaktywnego obłoku. Przy takich warunkach długość tej strefy wynosi ponad 350 km, szerokość 120 km, 

a powierzchnia do 40.000 km2. Skażenie to nie będzie duże i nie wpłynie na stan zdrowia ludności.

3.0. STRU KTU RA D EM O GRAFICZN A W O JEW Ó D ZTW A DOLNOŚLĄSKIEGO.

3.1. Struktura zaludnienia, ludność według płci, gęstość zaludnienia.

Województwo dolnośląskie liczy 2 902 400 mieszkańców (według danych GUS na dzień 30 czerwca 2017 r.). Województwo podzielone jest 

na 26 powiatów oraz 4 miasta na prawach powiatu -  Wrocław, Legnica, Jelenia Góra, oraz Wałbrzych. Zgodnie z danymi za 2016 r. w każdym 

z powiatów (miast na prawach powiatu) liczba kobiet jest wyższa od liczby mężczyzn. Największa gęstość zaludnienia przypada na miasto 

Wrocław (2 174 osób na 1 km2), najmniejsza natomiast przypada na powiat górowski, gdzie liczba ludności na 1km2 wynosi 49. Pod względem 

powierzchni, największym obszarem jest powiat kłodzki (1 643 km2), najmniejszym zaś obszarem jest miasto Legnica, której powierzchnia 

wynosi 56 km2. Największa liczba ludności przypada na miasto Wrocław -  637 075 mieszkańców, najmniejsza przypada na powiat górowski 

-  35 847 osób.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 17 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 17.

Na obszarze województwa dolnośląskiego można wyróżnić miejsca, które charakteryzują się występowaniem czasowych skupisk ludzkich. 

Skupiska te różnią się częstotliwością i skalą występowania w zależności od miejsca, pory roku oraz charakteru okoliczności, które wpływają 

na ich powstawanie. Czasowe skupiska ludzkie występują m.in. w czasie imprez masowych, sezonów wypoczynkowych oraz w przypadku 

miast akademickich -  w czasie trwania roku akademickiego, np. we Wrocławiu. W poniższej tabeli wyróżniono miejscowości oraz miejsca, 

w których powstają czasowe skupiska ludzkie. Wykaz ten nie ma charakteru zamkniętego.
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Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 18.

4.0. LICZBA W YJAZDÓ W  ZESPO ŁÓ W  RATO W N ICTW A M EDYCZNEGO NA O BSZARZE W O JEW Ó DZTW A.

4.1. Krótka charakterystyka.

Na podstawie art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające

do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia

zgłoszenia przez dyspozytora medycznego:

1. mediana czasu dotarcia -  w skali każdego miesiąca -  jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut 

poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców,

2. trzeci kwartyl czasu dotarcia -  w skali każdego miesiąca -  jest nie większy niż 12 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 

minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców,

3. maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem 

powyżej 10 tysięcy mieszkańców.

Na podstawie art. 32 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym jednostkami systemu są:

1. szpitalne oddziały ratunkowe,

2. zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego - na których świadczenia zawarto umowy 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

• zespoły specjalistyczne, w skład, których wchodzą, co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności 

ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny,
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• zespoły podstawowe, w skład, których wchodzą, co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności 

ratunkowych

Rejon operacyjny - jest to rejon określony w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, obejmujący, 

co najmniej jeden obszar działania.

Obszar działania -  jest to obszar działania zespołu ratownictwa medycznego, określony w sposób zapewniający realizację parametrów czasów 

dotarcia, w ramach, którego zespół ten będzie dysponowany na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności.

4.2. Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach nr 1 i 2 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabelach 1 i 2 dotyczących wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w roku 2017.

5.0. LICZBA W YLO TÓ W  ZESPO ŁÓ W  LOTNICZEGO RATO W NICTW A M EDYCZNEGO NA O BSZARZE W O JEW ÓDZTW A.

5.1. Krótka charakterystyka Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS).

Zespoły Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS -  od ang. Helicopter Emergency Medical Service) to pilot, ratownik 

medyczny/pielęgniarka i lekarz. W obecnej chwili w SP ZOZ LPR latają śmigłowce typu EC 135.

Medyczne czynności ratunkowe wykonywane przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, są realizowane z gotowością do startu:

W województwie dolnośląskim Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego (HEMS) stacjonuje we Wrocławiu na lotnisku Strachowice. 

Kod bazy HEMS i kod wywoławczy LZRM dla woj'ewództwa dolnośląskiego -  Ratownik 13. 

Do wezwania zespołu HEMS (śmigłowca) uprawnieni są:

• dyspozytor medyczny, o którym mowa w art. 26 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

• dyspozytor krajowy Centrum Operacyjnego SP ZOZ LPR,

• dyspozytor innych podmiotów ratowniczych (Państwowa Straż Pożarna,
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GOPR, TOPR, WOPR, PRO, MSR) poprzez dyspozytora medycznego lub bezpośrednio na podstawie podpisanych porozumień.

Zadysponowanie zespołu HEMS (śmigłowca) powinno nastąpić w poniżej opisanych sytuacjach:

• czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia/wezwania pacjenta w stanie nagłym, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innego 

stosownego, jest krótszy od czasu transportu innymi środkami lokomocji i może przynieść korzyść w dalszym procesie leczenia,

• występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie przez inne podmioty ratownictwa do poszkodowanego 

znajdującego się w stanie nagłym (np.: topografia terenu),

• zdarzenie masowe (nagłe zagrożenie, w wyniku którego zapotrzebowanie na medyczne działania ratownicze przekracza możliwości 

obecnych na miejscu zdarzenia sił i środków oraz zachodzi konieczność prowadzenia segregacji rozumianej jako ustalanie priorytetów 

leczniczo -  transportowych),

• stany nagłe (inne niż podane poniżej), wymagające pilnej interwencji zespołu ratownictwa medycznego,

• chory nieprzytomny,

• nagłe zatrzymanie krążenia,

• ostre stany kardiologiczne

• przełom nadciśnieniowy,

• udar mózgu,

• wypadki komunikacyjne,

• upadek z wysokości,

• przysypanie lawiną,

• uraz wielonarządowy,

• uraz głowy wymagający pilnej interwencji neurochirurgicznej,

• uraz kręgosłupa z paraplegią, tetraplegią lub objawami lateralizacji,
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• uraz drążący szyi, klatki piersiowej, brzucha,

• złamanie dwóch lub więcej kości długich,

• ciężki uraz miednicy,

• amputacja urazowa kończyny,

• oparzenie II° i III° przekraczające 20% powierzchni ciała, podejrzenie oparzenia dróg oddechowych, oparzenie elektryczne, eksplozje 

i pożary,

• hipotermia,

• tonięcie.

Istnieje możliwość niewykonania transportu z miejsca zdarzenia/wezwania ze względu na ryzyko w zakresie bezpieczeństwa lotu, ograniczenia 

operacyjne lub prawne.

Uruchomienie zespołu HEMS (śmigłowca) do lotów w ramach medycznych czynności ratunkowych odbywa się na następujących zasadach:

• należy dążyć do wzywania zespołów HEMS bezpośrednio na miejsce zdarzenia,

• wezwanie zespołu HEMS odbywa się telefonicznie lub drogą radiową, w przypadku braku kontaktu z właściwym terenowo zespołem HEMS

• dyspozytor uprawnionych służb ratowniczych kontaktuje się telefonicznie z Centrum Operacyjnym SP ZOZ LPR,

• medyczne czynności ratunkowe (ratownictwo medyczne - loty do wypadków i nagłych zachorowani) wykonywane są bezpłatnie,

• działalność lotniczych zespołów ratownictwa medycznego jest finansowana z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister 

właściwy do spraw zdrowia.

Medyczne czynności ratunkowe, wykonywane są przez:

1. Śmigłowcową Służbę Ratownictwa Medycznego (HEMS), z gotowością do startu:

a) w dzień:
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- do 3 minut -  w promieniu do 60 km -  (z wyjątkiem baz, w przypadku których, ze względu na lokalne ograniczenia, została wydana 

decyzja Dyrektora o wydłużeniu gotowości),

- do 6 minut -  w promieniu do 60 km -  w okresie od 30 minut przed wschodem słońca do godziny 6:30 czasu lokalnego w bazie HEMS 

pełniącej dyżur całodobowy,

- do 6 minut -  w promieniu powyżej 60 km do 130 km -  (z wyjątkiem baz, w przypadku których, ze względu na lokalne ograniczenia, 

została wydana decyzja Dyrektora o wydłużeniu gotowości),

- do 15 minut -  w promieniu powyżej 130 km,

b) w nocy:

- do 15 minut w promieniu do 60 km,

- do 30 minut w promieniu powyżej 60 km,

c) w lotach HEMS do zdarzeń w górach lub we współpracy z górskimi służbami ratowniczymi lub z wykorzystaniem technik 

wysokościowych, czas podany w pkt. 1 lit a może zostać wydłużony o czas niezbędny na specjalne przygotowanie śmigłowca do misji, 

jednak nie więcej niż o 15 minut,

d) w lotach z Państwową Strażą Pożarną, Strażą Graniczną, Policją lub innymi służbami, z gotowością do startu do 30 minut,

e) w lotach z użyciem inkubatora do transportu noworodków i niemowląt z gotowością do startu do 60 minut.

2. Samolotowy Zespół Transportowy (EMS), z gotowością do startu (liczoną od momentu otrzymania wezwania od Dyspozytora Centrum 

Operacyjnego LPR) w, dzień i w nocy:

- do 60 minut, w przypadku pierwszego wezwania w danym dniu,

- do 30 minut, w przypadku każdego kolejnego wezwania w danym dniu.

3. Śmigłowcowy Zespół Transportowy (EMS) z gotowością do startu (liczoną od momentu otrzymania wezwania od Dyspozytora Centrum 

Operacyjnego LPR):
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a) w dzień do 15 minut,

b) w nocy:

- do 15 minut -  w promieniu do 60 km,

- do 30 minut -  w promieniu powyżej 60 km.

5.2. Liczba Wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (LZRM) na

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach 3 i 4 do wojewódzkiego 

dla województwa dolnośląskiego w tabelach 3 i 4 dotyczących wylotów lotniczych

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego

obszarze województwa dolnośląskiego.

planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

zespołów ratownictwa medycznego w roku 2017 .
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5.3. Mapa lądowisk przyszpitalnych na terenie województwa dolnośląskiego.
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5.4. Wykaz baz lotniczych zespołów ratownictwa medycznego (LZRM) na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 15 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 15 - PRM-LPR.

6.0. HOSPITALIZACJE OSÓB W  STANACH NAGŁEGO ZAG RO ŻEN IA ZDROW O TNEGO .

6.1. Krótka charakterystyka.

Stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego określamy stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawu 

pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata 

życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

6.2. Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 5 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 5 - liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku 2017.

6.3. Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 6 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 6 - liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 2017.
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II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA 

ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
1.0. ZESPO ŁY RATO W N ICTW A M EDYCZNEGO -  LICZBA, O BSZARY OPERACYJNE, O BSZARY DZIAŁANIA, DYSPONENCI 

-  TABELE 7, 8, 9.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach nr 7,8,9 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne dla województwa dolnośląskiego w tabelach: 7 - rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego - 

stan na dzień 1.08.2018 r., 8 - zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne- stan na dzień 

1.08.2018 r. oraz 9 - dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego stan na dzień 31.12.2017 r.
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1.1. Mapa rozmieszczenia zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa dolnośląskiego.
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2.0. SZPITALNE O DDZIAŁY RATUNKOW E -  LICZBA, RO ZM IESZCZENIE, STRU KTU RA ORGANIZACYJNA.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 10 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 10- szpitalne oddziały ratunkowe- stan na dzień 31.12.2017 r.

2.1. Mapa Szpitalne Oddziały Ratunkowe, Centrum Urazowe oraz Centrum Urazowe dla Dzieci w województwie dolnośląskim.

Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego

40



3.0. CENTRUM URAZOWE

W dniu 17 lipca 2009 r. została przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1007). Tym samym zostały powołane do życia centra urazowe, stanowiące zgodnie z zapisami wyżej 

wymienionej ustawy, wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w którym działają szpitalne oddziały ratunkowe. Zabezpieczą one ciągłość 

szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie pacjentów urazowych w jednym, wysokospecjalistycznym szpitalu. 

Docelowo funkcjonowanie centrów urazowych przyczyni się do zmniejszenia powikłań, a także obniżenia wysokiej śmiertelności i kalectwa 

pourazowego. Mają one stanowić bazę dydaktyczną i szkoleniową dla kadry medycznej zapewniającą szkolenie w zakresie aktualnych 

światowych standardów diagnostycznych i leczniczych. W województwie dolnośląskim, po konsultacjach przeprowadzonych w gronie 

konsultantów wojewódzkich, przedstawicieli organów założycielskich oraz dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej (ZOZ), a także po analizie 

możliwości organizacyjnych, do roli centrum urazowego został wytypowany Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego 

we Wrocławiu. Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 11 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego w tabeli 11- Centra Urazowe -dane za rok 2017.

3.1. CENTRUM URAZOWE DLA DZIECI

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Urazowego dla Dzieci z dnia 25 stycznia 2016 r. (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 558 

ze zm.), z dniem 1 września 2018 r. w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka w Centrum Medycyny Ratunkowej przy ulicy 

Generała Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu, zostało utworzone Centrum Urazowe dla Dzieci, które zapewni pacjentowi urazowemu 

dziecięcemu odpowiednie świadczenia opieki zdrowotnej. Centrum powstało w oparciu o największy na Dolnym Śląsku Oddział Chirurgii 

Dziecięcej oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala im. T. Marciniaka.

4.0. JEDNO STKI O RGAN IZACYJN E SZPITALI W YSPECJALIZO W AN E W  ZAKRESIE U DZIELAN IA ŚW IADCZEŃ ZDROW O TNYCH  

NIEZBĘDNYCH DLA RATO W N ICTW A M EDYCZNEGO.
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Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 12 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

5.0. O RGAN IZACJA SYSTEM U PO W IADAM IANIA O STANACH NAGŁEGO ZAGROŻENIACH ZDROW O TNEGO .

5.1. Stan obecny.

Na obszarze województwa dolnośląskiego powiadamianie o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego odbywa się za pośrednictwem 

numerów alarmowych:

-  112 -  obsługiwanego przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR);

-  997 -  obsługiwanego przez jednostki organizacyjne Policji;

-  998 -  obsługiwanego przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej;

-  999 -  obsługiwanego przez dyspozytornie medyczne zlokalizowane we Wrocławiu i Legnicy.

Numer alarmowy 112 obsługiwany jest przez operatorów numerów alarmowych Centrum Powiadamiania Ratunkowego, którzy po wstępnej 

weryfikacji zgłoszeń przekazują je do właściwych miejscowo służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, za pośrednictwem systemów 

SWD. Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu zlokalizowane jest w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej 

we Wrocławiu (ul. Borowska 138) i obejmuje swoim działaniem obszar całego województwa dolnośląskiego.

Numer alarmowy 997 na obszarze województwa obsługiwany jest przez dyżurnych komend miejskich i powiatowych Policji - zgodnie 

z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 867 z późn. zm. ) do czasu 

zapewnienia kierowania połączeń do numeru alarmowego 997 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, właściwe 

terytorialnie jednostki Policji odbierają zgłoszenia alarmowe kierowane do tego numeru.

Numer alarmowy 998 na obszarze województwa obsługiwany jest przez dyspozytorów komend miejskich i powiatowych Państwowej Straży

Pożarnej. Zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego ( t.j. Dz. U. z 2018 poz. 867
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z późn. zm. ) do czasu zapewnienia kierowania połączeń do numeru alarmowego 998 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania 

ratunkowego, właściwe terytorialnie jednostki Państwowej Straży Pożarnej odbierają zgłoszenia alarmowe kierowane do tego numeru.

Numer alarmowy 999 na obszarze województwa obsługiwany jest przez dyspozytorów medycznych zlokalizowanych w dwóch 

dyspozytorniach medycznych:

1. DM01-01 we Wrocławiu - 9 stanowisk dyspozytorskich, w tym 6 stanowisk dyspozytorów przyjmujących i 3 stanowiska dyspozytorów 

wysyłających,

2. DM01-02 w Legnicy -  6 stanowisk dyspozytorskich, w tym 4 stanowiska dyspozytorów przyjmujących i 2 stanowiska dyspozytorów 

wysyłających.

Jednocześnie spośród stanowisk dyspozytorów wysyłających kierownik podmiotu leczniczego zatrudniającego dyspozytora medycznego 

wskazuje dyspozytora medycznego, który współpracuje z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego oraz jest w stałym 

kontakcie z kierującym akcją medyczną podczas prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz pełni rolę głównego dyspozytora 

w SWD PRM.

5.2. Stan docelowy

Na obszarze województwa dolnośląskiego powiadamianie o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego docelowo odbywać się będzie 

za pośrednictwem numerów alarmowych:

-  112 -  obsługiwanego przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR);

-  997 -  obsługiwanego przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR);

-  998 -  obsługiwanego przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR);

-  999 -  obsługiwanego przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu (CPR).

Termin przejęcia przez CPR we Wrocławiu obsługi numerów alarmowych 997, 998 i 999 jest uzależniony od decyzji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.
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5.3. Organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu.

Organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu, tj. szpitalnych oddziałów ratunkowych, zespołów ratownictwa medycznego, 

w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, wynikają z Rozdziału 5 ustawy z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym pt. „Akcja medyczna", rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur 

przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 66 ze zm.) 

oraz z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1655). Ponadto wsparcie i zapewnienie prawidłowego postępowania w obszarze zadań 

dyspozytorów medycznych, zespołów ratownictwa medycznego, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, szpitalnych 

oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, izb przyjęć, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego regulują „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia 

mnogiego/masowego", zatwierdzone i wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2015. Przedmiotem „Procedury 

postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego" jest ujednolicenie sposobu postępowania w sytuacji wystąpienia 

zdarzenia o potencjalnym charakterze mnogim/masowym we wszystkich obszarach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jak również 

innych elementów sytemu ochrony zdrowia w Polsce. Procedura definiuje pojęcia zdarzenia mnogiego i masowego. „Procedury postępowania 

na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego" są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: 

http://www.mz.gov.pl/system- ochrony zdrowia/panstwowe-ratownictwo-medyczne/zdarzenia-mnogiemasowe/.

Dodatkowo zatwierdzone i wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia dobre praktyki, które są zbiorami rekomendacji 

i wytycznych odnoszących się do funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, mają ujednolicić pod względem 

organizacyjnym oraz medycznym postępowanie: dyspozytorów medycznych, członków zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych 

oddziałów ratunkowych i izb przyjęć. Przygotowano je w zgodzie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, obowiązującymi przepisami
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i z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dobre praktyki są opracowywane przez 

konsultantów krajowych lub zespoły ekspertów w dziedzinach mających zastosowanie w ratownictwie medycznym. „Dobre Praktyki

postępowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych i w izbach przyjęć", zostały w 2017 r. przekazane do wszystkich szpitali w Polsce oraz

są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: https://www.gov.pl/zdrowie/dobre-praktyki-postepowania-w- 

szpitalnych-oddzialach-ratunkowych-i-w-izbach-przyjec. Natomiast jednolite zasady postępowania z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu 

regulują „Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru 

mózgu" oraz „Algorytm postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o dobre praktyki 

postępowania z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu", zatwierdzone i wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia w 2018 r. 

Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu" 

oraz „Algorytm postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego w oparciu o dobre praktyki postępowania 

z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu" są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem:

https://www.gov.pl/zdrowie/dobre-praktyki-postepowania-z-pacjentem-z-podejrzeniem-udaru-mozgu.

W związku z uruchomieniem SWD PRM na terenie kraju, a co za tym idzie koniecznością ujednolicenia postępowania dyspozytorów 

medycznych, Ministerstwo Zdrowia w dniu 12 czerwca 2017 r. wprowadziło dokument pn. „Wytyczne do obsługi zgłoszeń alarmowych 

i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej w SWD PRM." Natomiast, w celu zapewnienia ciągłości obsługi zgłoszeń 

alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej, w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych związanych 

z funkcjonowaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, wprowadzono

procedury: „Zastępowalność dyspozytorni medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne" oraz „PROCEDURY AWARYJNE 

na potrzeby zastępowalności dyspozytorni medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne".
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5.4. Struktura i organizacja systemów teleinformatycznych oraz rodzajów łączności radiowej wykorzystywanych na stanowiskach 

dyspozytorów medycznych, ze wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania.

Na obszarze województwa dolnośląskiego wszystkie zespoły ratownictwa medycznego są dysponowane przy wykorzystaniu Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Obecnie u poszczególnych dysponentów wykorzystywane 

są różne systemy łączności radiowej. Zestawienie przedstawione w tabeli 19 zawiera informacje dotyczące struktury i organizacji systemów 

teleinformatycznych oraz rodzajów łączności radiowej wykorzystywanych u poszczególnych dysponentów, ze wskazaniem rodzajów 

wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania. Dysponenci zespołów ratownictwa medycznego są w trakcie dostosowywania istniejących 

systemów łączności radiowej niezbędnej do zapewnienia alternatywnej komunikacji podległych zespołów ze stanowiskami dyspozytorów 

medycznych w dyspozytorniach medycznych we Wrocławiu i Legnicy.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 19 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 19.

SWD PRM.

Na potrzeby powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia w roku 2017 został wdrożony System Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) - system teleinformatyczny umożliwiający przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów 

powiadamiania ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego oraz 

powiadomień o zdarzeniach, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację położenia 

geograficznego miejsca zdarzenia, pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego oraz wsparcie realizacji zadań przez zespoły 

ratownictwa medycznego i wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego a stanowiskami dyspozytorów medycznych, dysponent 

zespołów ratownictwa medycznego realizujący świadczenia w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze danego rejonu operacyjnego, 

zapewnia:
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1) warunki i środki techniczne umożliwiające przyjmowanie zgłoszeń za pośrednictwem systemu SWD PRM, zgodnie z wymaganiami 

przewidzianymi dla tego systemu;

2) środki łączności radiowej oraz telefony GSM, umożliwiające komunikację zespołów ratownictwa medycznego ze stanowiskami 

dyspozytorów medycznych zlokalizowanych w dyspozytorni medycznej obsługującej zgłoszenia z rejonu operacyjnego, w którym działa 

dysponent.

5.5. Stanowiska dyspozytorów medycznych oraz dyspozytornie medyczne.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach nr 13 i 13a do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne dla województwa dolnośląskiego w tabelach 13 i 13a dotyczących stanowisk dyspozytorów medycznych -  dane za rok 2017.

5.6. Sieć zarządzania wojewody dolnośląskiego

Ponadto w województwie dolnośląskim funkcjonuje sieć Zarządzania Wojewody Dolnośląskiego do bezpośredniej łączności z powiatami 

dla potrzeb zarządzania w sytuacjach kryzysowych i bieżącej koordynacji działań służb i jednostek organizacyjnych realizujących zadania 

w zakresie ratownictwa oraz powiadamiania i ostrzegania.

W sieci pracują korespondenci: 26 starostw powiatowych, 4 miasta na prawach powiatu, stacja Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody 

w DUW we Wrocławiu oraz Stacja Kontrolna DUW. W każdym starostwie powiatowym oraz w miastach na prawach powiatu zamontowane 

są radiotelefony bazowe Motorola typu GM-350 wraz z systemem antenowym (antena dookólna RF-331NG, maszt antenowy kabel 

koncentryczny, układ przeciwprzepięciowy). Radiotelefony zostały zainstalowane w sekretariatach starostw powiatowych. Obszar województwa 

dolnośląskiego jest rozległy i zróżnicowany fizjograficznie. Na południu znajduje się pasmo górskie Sudetów, natomiast na terenach północnych 

województwa znajdują się wzgórza Trzebnickie. Powoduje to niemożliwość łączności radiowej pomiędzy wieloma stacjami powiatowymi 

a stacją główną w Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody. Dlatego, w celu zapewnienia pełnego pokrycia zasięgiem łączności całego 

obszaru województwa dolnośląskiego zamontowano dwie stacje retransmisyjne:

1. na górze Szrenica w Karkonoszach
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2. na górze Wielka Sowa w Górach Sowich.

Dla oceny funkcjonowania sieci radiowej Zarządzania Wojewody Dolnośląskiego codziennie (w dni robocze) dokonywane jest sprawdzanie 

łączności ze wszystkimi stacjami pracującymi w sieci.

48



Wojewódzki Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Dolnośląskiego

5.7. Mapa sieć zarządzania wojewody dolnośląskiego.
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6.0. SPOSÓB W SPÓ ŁPRACY W O JEW O D Y I DYSPO N EN TÓ W  JED N O STEK SYSTEM U Z ORGANAM I ADM INISTRACJI PUBLICZNEJ 

I JEDNO STKAM I SYSTEM U Z INNYCH W O JEW ÓDZTW .

6.1. Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wojewodami z innych województw, dotyczące współpracy w zakresie 

ratownictwa medycznego oraz umowa o współpracy pomiędzy Zdravotnickou Zachranni Sluzbou Libereckeho Kraje 

a Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze.

Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wojewodami z sąsiadujących województw (opolskie, wielkopolskie oraz lubuskie) dotyczące 

współpracy w zakresie ratownictwa medycznego określają tryb, kompetencje i procedury podejmowanej współpracy w zakresie ratownictwa 

medycznego pomiędzy sąsiadującymi województwami a także sposób obiegu i wymiany informacji. Umowa o współpracy pomiędzy Zdravotnickou 

Zachranni Sluzbou Libereckeho Kraje a Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze dotyczy stworzenia spójnego transgranicznego ratunkowego 

systemu pomocy medycznej w oparciu o ZZS LK -Zdravotnicka Zachranna Sluzba Libereckeho Kraje i Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze. 

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 20 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego.

6.2. Liczba i rozmieszczenie jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załącznikach nr 21,22 i 23 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabelach: 21 - rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego wzdłuż wojewódzkich granic 

administracyjnych, 22- Szpitalne Oddziały Ratunkowe wzdłuż wojewódzkich granic administracyjnych oraz 23- dane kontaktowe dotyczące 

stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego (wkrm).

7.0.W SPÓ ŁPRACA JED N O STEK SYSTEM U Z JEDN O STKAM I W SPÓ ŁPRACU JĄCYM I Z SYSTEM EM , O KTÓRYCH M OW A  

W  ART. 15 USTAW Y O PAŃSTW OW YM  RATO W NICTW IE M EDYCZNYM .

7.1. Procedury współpracy.
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W przypadku zgłoszenia zdarzenia do dyspozytorni medycznej, po zebraniu wywiadu i ocenie zaistniałego zdarzenia, dyspozytor medyczny

decyduje o powiadomieniu jednostek współpracujących (PSP, Policja). Taka procedura jest stosowana w przypadku zdarzeń typu kolizje drogowe

lub inne zdarzenia, gdzie ze wstępnego wywiadu wynika konieczność pomocy innych jednostek ratowniczych. Po zadysponowaniu ambulansu

i powiadomieniu innych jednostek ratowniczych, na miejsce zdarzenia służby ratownicze udają się razem. Po przybyciu na miejsce następuje ocena

zapotrzebowania sił i środków, niezbędnych do udzielenia pomocy (poszczególne zaangażowane służby w zakresie swoich kompetencji) i jeśli jest

taka potrzeba, następuje powiadomienie o konieczności zadysponowania większej ilości jednostek. Na poziomie dyspozytorni medycznych obsługa

zdarzeń odbywa się w ramach Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM), zgodnie z „ Wytycznymi

do obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej w SWD PRM" z dnia 12 czerwca 2017 r.,

opracowanymi i zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Wsparcie i zapewnienie prawidłowego postępowania w obszarze zadań

dyspozytorów medycznych, zespołów ratownictwa medycznego, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów

ratunkowych, centrów urazowych, izb przyjęć, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego regulują „Procedury postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia

mnogiego/masowego", zatwierdzone i wprowadzone do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia w roku 2015. Przedmiotem „Procedury

postępowania na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego" jest ujednolicenie sposobu postępowania w sytuacji wystąpienia

zdarzenia o potencjalnym charakterze mnogim/masowym we wszystkich obszarach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jak również innych

elementów sytemu ochrony zdrowia w Polsce.

7.2 Organizacja wspólnych ćwiczeń.

• „Rescue Trophy Extreme 2010" Dolnośląska KW PSP we Wrocławiu, Komenda Miejska PSP we Wrocławiu, Komenda Miejska PSP w Kamiennej 

Górze, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.
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• Manewry medyczne „Wiosna 2010" na terenie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy Komenda Powiatowa PSP w Oleśnicy i Komenda Powiatowa

PSP w Ostrzeszowie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Oleśnicy.

• Ćwiczenia pk. „BAZA PALIW 2010" na terenie bazy paliw nr 19 w Grabownie Wlk. z udziałem KW PSP Wrocław, PSP Oleśnica, PSP Lubań, OSP 

Oleśnica. W ćwiczeniach tych brały także udział jednostki PSP, ZRM, OSP i Policji z województwa wielkopolskiego (Ostrów Wlkp., Krotoszyn)

• „Rescue Trophy Extreme 2011", w dniach 28.02 -  03.03. z udziałem KW PSP we Wrocławiu, KW Policji we Wrocławiu, KM PSP Jelenia Góra, KM 

PSP Kamienna Góra, Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, Pogotowia Ratunkowego 

w Wałbrzychu, Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Górskiego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego.

• IV Powiatowe Manewry Ratowniczo - Medyczne „Wiosna 2011" na terenie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy z zakresu ratownictwa 

medycznego -  KP PSP w Oleśnicy, jednostki PSP z: Milicza, Trzebnicy, Oławy, Wrocławia, Ostrowa Wlkp., Ostrzeszowa, Namysłowa, jednostki OSP 

i Policji (ok. 40 zespołów)

• Ćwiczenia ratownicze pk „GAZ 2011" z udziałem KW PSP, PSP OSP Milicz PSP Milicz oraz ZRM Wrocław.

7.3. Zakres kompetencji i trybu podejmowanych działań.

Zakres kompetencji oraz tryb podejmowania działań w zakresie prowadzonych medycznych czynności ratunkowych określa przede wszystkim 

ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, w szczególności Rozdz. 4 „Jednostki systemu" oraz Rozdz. 5 „Akcja medyczna". Ponadto, zakres, 

zasady, warunki oraz tryb udzielania świadczeń ratownictwa medycznego osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, określa umowa 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej -  ratownictwo medyczne, zawarta z NFZ na dany okres rozliczeniowy.

7.4. Obieg i wymiana informacji.

W chwili obecnej brak jest precyzyjnych procedur, regulujących obieg i wymianę informacji pomiędzy jednostkami systemu i jednostkami 

współpracującymi z systemem. Obieg i wymiana informacji odbywa się na podstawie zapisów o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
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Informacje, niezbędne do prowadzenia bieżących czynności ratunkowych, wymieniane są pomiędzy jednostkami systemu oraz jednostkami

współpracującymi z systemem, w trybie roboczym, w zależności od potrzeb i sytuacji. W sytuacjach pojawiających się zagrożeń, Pogotowie

Ratunkowe współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, w szczególności z powiatowymi zespołami/wydziałami zarządzania kryzysowego

i komórkami obronnymi oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW.

8.0. JEDN O STKI W SPÓ ŁPRACU JĄCE Z SYSTEM EM , O KTÓRYCH M OW A W  ART. 15 USTAW Y, W  POSZCZEGÓLNYCH POW IATACH.

Jednostkami współpracującymi z systemem są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, w szczególności:

• jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej (PSP),

• jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG),

• jednostki uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego,

• jednostki uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego,

• inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministrów właściwych do spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej,

• jednostki morskiej służby poszukiwania i ratownictwa,

• inne podmioty i organizacje społeczne, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Informacje dotyczące jednostek współpracujących z Systemem znajdują się w Rejestrze Jednostek Współpracujących z Systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne pod adresem https://rjwprm.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/.

9.0. WYKAZ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA KURSÓW W ZAKRESIE KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła pojęcie kwalifikowanej pierwszej pomocy -  zakres czynności wykonywanych przez 

ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika,
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który jest członkiem jednostek współpracujących z systemem PRM. Ratownikiem może być osoba, która posiada miedzy innymi ważne

zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz uzyskała tytuł ratownika.

Podmiot zamierzający prowadzić kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest zobowiązany uzyskać zatwierdzenie programu kursu przez 

właściwego wojewodę ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs. Wojewoda zatwierdza program kursu, po stwierdzeniu jego 

zgodności z ramowym programem kursu, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 w sprawie kursu w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408) oraz przeprowadzeniu weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej.

Odmowa zatwierdzenia oraz cofnięcie zatwierdzenia programu kursu przez wojewodę następuje w drodze decyzji administracyjnej. Każda zmiana 

programu kursu obejmująca zakres merytoryczny dokonana przez podmiot, który uzyskał zatwierdzenie programu kursu wymaga ponownego 

zatwierdzenia przez wojewodę.

W ramach nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne wojewoda jest uprawniony do przeprowadzania kontroli podmiotów 

prowadzących kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W chwili obecnej, kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy na terenie województwa dolnośląskiego prowadzą podmioty wymienione w załączniku 

nr 24 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego w tabeli 24.

10.0. PERSONEL PRACUJĄCY W  JEDNO STKACH SYSTEM U BEZ W ZGLĘDU NA FORM Ę PRAW NĄ ZATRU DNIEN IA.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku nr 14 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla województwa dolnośląskiego w tabeli 14 -personel zatrudniony w jednostkach systemu stan na dzień 31 grudnia 2017 r.

III. KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO.
1.0. KALKU LACJA KOSZTÓW  DZIAŁALNOŚCI ZESPO ŁÓ W  RATO W N ICTW A M EDYCZNEGO W  W O JEW Ó DZTW IE DOLNOŚLĄSKIM .
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1.1 Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego za 2017 r.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) zadania zespołów 

ratownictwa medycznego (ZRM), z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, są finansowane z budżetu państwa z części, których 

dysponentami są poszczególni wojewodowie. W myśl art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym Wojewoda Dolnośląski zawarł w dniu 

29 listopada 2010 roku Porozumienie Nr 49 z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu 

(DOW NFZ), zgodnie z którym przekazał Dyrektorowi DOW NFZ pełnomocnictwo do przeprowadzenia postępowania o zawarcie umów, zawierania, 

kontroli i rozliczania umów na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa medycznego. Środki na finansowanie ZRM, Wojewoda przekazuje 

Dyrektorowi DOW NFZ w formie dotacji celowej w trybie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

Zapisy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wskazują, iż wysokość środków na finansowanie ZRM dla danego województwa określa 

iloczyn środków ustalonych w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań ZRM i udziału procentowego danego województwa 

w unormowanej liczbie zespołów. Unormowana liczba zespołów to suma zespołów specjalistycznych oraz iloczynu liczby zespołów podstawowych 

w województwie i wskaźnika kosztów całodobowego utrzymania zespołu podstawowego stanowiącego 0,75 kosztów całodobowego utrzymania 

zespołu specjalistycznego. Województwo dolnośląskie na zabezpieczenie funkcjonowania ZRM w 2017 roku otrzymało z budżetu państwa dotację 

celową w wysokości 144 028 200,29 zł. W kwocie tej uwzględnione zostały zobowiązania finansowe związane z wypłatą podwyżek dla pielęgniarek 

i położnych zatrudnionych w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1146),a 

także podwyżki dla ratowników medycznych będących członkami zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych - zgodnie 

z zawartym w dniu 18 lipca 2017 r. Porozumieniem pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych oraz 

Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność". Stawki funkcjonowania dobokaretek w województwie 

dolnośląskim na koniec 2017 roku wyniosły:

- zespół ratownictwa medycznego typu „S":
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• rejon wrocławski: 4 067,97 zł;

• rejon legnicki: 4 082,13 zł;

• rejon górowski: 3 620,05 zł;

• pozostałe rejony operacyjne: 4 023,60 zł.

- zespół ratownictwa medycznego typu „P":

• rejon wrocławski: 3 142,55 zł;

• rejon legnicki: 3 156,71 zł;

• rejon górowski: 2 787,18 zł;

• pozostałe rejony operacyjne: 3 098,18 zł.

W województwie dolnośląskim funkcjonuje 12 rejonów operacyjnych oraz 2 dyspozytornie medyczne (Wrocław i Legnica).

W załączniku nr 25 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego w tabeli 25 

zawarto informacje o sprawozdaniu z wykorzystania dotacji na realizację celów Państwowego Ratownictwa Medycznego w 2017roku.

Założenia dotyczące finansowania zespołów ratownictwa medycznego w województwie dolnośląskim na 2019 r. przedstawiają się następująco:

1. średni koszt dobowej stawki ryczałtowej 1 ZRM typu „S" wynosi 4 117,28 zł;

2. średni koszt dobowej stawki ryczałtowej 1 ZRM typu „P" wynosi 3 087,96 zł;

3. liczba ZRM typu "S" dla województwa dolnośląskiego wynosi 34;

4. liczba ZRM typu "P" dla województwa dolnośląskiego wynosi 77;

5. nakłady na podwyżki dla pielęgniarek i położnych wynoszą 5 636 544,00 zł;

6. nakłady na podwyżki dla ratowników medycznych, będących członkami zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych wynoszą 

10 830 144 zł;
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7. koszty ubezpieczenia OC zespołów ratownictwa medycznego -  współpraca transgraniczna RFN/Polska mogą wynieść w ok. 100 000,00 zł.

IV. PLANOWANE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 

W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM.
1.0. PLANOWANE NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE.

V. ZAŁACZNIKI DO WOJEWÓDZKIEGO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE 

RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.
Załączniki o numerach: 1-13,13a-19 i 21-25 do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 

dolnośląskiego zawierają odpowiednio tabele o numerach: 1-13,13a-19 i 21-25. W załączniku nr 20 do wojewódzkiego planu działania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa dolnośląskiego umieszczono treść dokumentów.
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