Zastępca Prezydenta Miasta Płocka
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OZK.I.0057-5/07
Pan
Andrzej Nowakowski
Radny Rady Miasta Płocka
w/m
W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana w dniu 28.08.2007 r., dotyczącą
funkcjonowania i organizacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla województwa
mazowieckiego, wyjaśniam co następuje.
Organizację systemu ratownictwa medycznego reguluje ustawa o Państwowym
Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U. Nr 191, poz. 1410), która
zmieniała ustawę z dnia 25 lipca 2001 roku (Dz.U. Nr 113, poz. 1207).
Na mocy „starej ustawy” starostowie (prezydenci miast na prawach powiatu) mogli
tworzyć CPR na swoim terenie, spełniając przy tym wymagania ustawy. W 2004 roku na mocy
Porozumienia z dnia 28 lutego 2003 roku, za zgodą Wojewody Mazowieckiego, utworzono na
terenie miasta CPR obsługujący miasto i powiat płocki, integrując WSPRiTS oraz PSP
w zakresie działań ratowniczych oraz interwencyjnych – gdy dotyczyło to innych służb.
Utworzenie i bieżące utrzymanie CPR finansowane było z budżetu państwa (320.000 zł.),
budżetu miasta (185.800 zł.) i budżetu powiatu płockiego (81.200 zł.), przy czym utrzymanie
etatów pracowniczych spoczywało na WSPRiTS oraz KM PSP.
Z chwilą wejścia w życie znowelizowanej ustawy zostało zaprzestane w 2007 roku
finansowanie przez miasto i powiat funkcjonowanie CPR, za wyjątkiem etatów pracowniczych,
finansowanych przez ich dysponentów.
Dalsze funkcjonowanie CPR na terenie kraju ma regulować rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej organizacji centrów
powiadamiania ratunkowego. Ma regulować, gdyż do chwili obecnej nie zostało wprowadzone
w życie.
Aktualnie ogłoszono dwa projekty, przy czym w pierwszej wersji był zapis, że
Wojewoda Mazowiecki może utworzyć dwa Centra, w drugiej wersji, tylko jedno.

W pierwszej fazie rozmów pomiędzy Wojewodą i miastem, dotyczących tworzenia CPR
padła sugestia, by Płock wytypował stosowny obiekt, w którym mógłby on powstać. Do tego
celu wytypowano budynek KM PSP zlokalizowany przy ulicy Wyszogrodzkiej 1a, który po
modernizacji mógłby spełniać swe funkcje. Ta kwestia była przedmiotem uzgodnień
z Komendantem Wojewódzkim PSP.
Po ukazaniu się drugiego projektu rozporządzenia MSWiA, drogą nieoficjalną podjęto
informację, iż CPR powstanie w Radomiu. Za takim rozwiązaniem ma przesądzać fakt, że
miasto dysponuje obiektem, który spełnia wszystkie wymagania, ma odpowiednią powierzchnię,
wydzielone segmenty użytkowe, techniczne i socjalne.
Nie jest to ostateczna, jak sądzę, decyzja Wojewody.
Niezależnie od tego podjęto działania zmierzające w konsekwencji do utworzenia na terenie
województwa mazowieckiego CPR-ów

w Płocku i Radomiu, tak jak to przewidywano

w pierwotnym projekcie rozporządzenia. Przemawiają za tym obiektywne czynniki, takie jak:
wielkość województwa, ludność, zagrożenia lokalne, ilość zgłoszeń i faktycznych interwencji,
zebrane doświadczenia, czy w końcu, aspekt zagrożeń terrorystycznych. W sprawę włączył się
również Marszałek Województwa Mazowieckiego, co poszerza front Stron optujących za
przyjęciem rozwiązania korzystnego dla m. Płocka.
Należy również podkreślić, że do chwili wejścia w życie rozporządzenia MSWiA w sprawie
szczegółowej

organizacji

centrów

powiadamiania

ratunkowego

wszelkie

ostateczne

rozstrzygnięcia nie mogą zapaść. Prowadzone działania w tej sprawie mają charakter
wyprzedzający i służą wypracowaniu stosownej decyzji korzystnej dla prawidłowego
funkcjonowania Ratownictwa Medycznego, w tym ratownictwa w Płocku.
Niżej przedstawiam statystykę odnotowanych zgłoszeń i interwencji.
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego
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*) koordynacja całości rejonu działania WSPRiTS w Płocku w razie wystąpienia takiej konieczności
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telefony fałszywe na numer 112 ~ 60 % w roku
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