
  
Uchwała Nr  25/IV/2011 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 10 lutego 2011 roku 

 
 
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia nowego Planu Działania Systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego 
 
 
 
Na podstawie § 19 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 8/III/98 Rady 
Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kłobuckiego 
(Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego Nr 26, poz. 273, z późn. zm.)  
 
 
                                                           uchwala się, co następuje: 
 
 
 § 1. 
1. Postanawia się przyjąć stanowisko dotyczące wdrożenia nowego Planu Działania Systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Województwa Śląskiego. 
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do powyższej uchwały. 

 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku. 

 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                załącznik nr 1 do Uchwały Nr 25/IV/2011   
        Rady Powiatu w Kłobucku 

     z dnia 10 lutego 2011 roku 
 

Stanowisko 
Rady Powiatu w Kłobucku 

dotyczące wdrożenia nowego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego na terenie Województwa Śląskiego 

 
 

Rada Powiatu w Kłobucku wyraża sprzeciw wobec projektu Wojewódzkiego Planu Działania 
Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa śląskiego w postaci ograniczenia 
liczby rejonów operacyjnych z 13 do 6, przy jednoczesnym zwiększeniu terytorialnym rejonów 
projektowanych. Planowane rozwiązanie nie zostały do tej pory skonsultowane przez Wojewodę 
Śląskiego z samorządami województwa śląskiego, a w szczególności z samorządami powiatowymi, 
chociaż nowy system ma funkcjonować od dnia 1 lipca 2011 roku.  
Konsekwencją wdrożenia założeń przedmiotowego projektu zlikwidowany zostanie rejon operacyjny 
obejmujący swoim zasięgiem terytorium Powiatu Kłobuckiego. Teren ten wejdzie natomiast w skład 
większego rejonu oznaczonego nr 12/01, obejmującego ponadto powiat częstochowski, 
Częstochowę, powiat lubliniecki oraz zachodnią część gminy Koziegłowy. W rejonie operacyjnym 
12/01 dyspozytornia taka powstać ma w Częstochowie, co w praktyce oznacza, że likwidacji ulegną 
centra powiadamiania ratunkowego obecnych dysponentów – Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku 
oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu. Projektowane zmiany zmuszą zatem wskazane wyżej 
zakłady do zmian w strukturze zatrudnienia - redukcja etatów, likwidacja stanowisk dyspozytorów 
medycznych. Zaproponowany model lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego nie uwzględnia 
tak ważnych kryteriów jak tożsamość demograficzna, terytorialna, infrastrukturalna niektórych 
powiatów oraz rodzaj potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi, mogących wystąpić  
w określonych rejonach województwa. W planowaniu przedstawionej koncepcji nie wzięto również 
pod uwagę całokształtu funkcjonującej już infrastruktury systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego – zasobów infrastruktury teleinformatycznej, możliwości utrzymania łączności radiowej  
z dysponowanymi przez dane centrum podmiotami ratowniczymi, czy liczby i rodzaju lokalnych 
systemów monitoringu, w szczególności monitoringu medycznego. Przedstawiony projekt 
skonsolidowanej dyspozytorni ZRM w Częstochowie zakładający uzależnienie liczby stanowiska 
dyspozytorów medycznych od liczby ludności (przelicznik 1 stanowisko na 150tys. lub 200tys. 
mieszkańców) nie uwzględnia specyficznego charakteru Częstochowy jako miejsca kultu maryjnego, 
miasta pielgrzymkowego, którego liczebność wzrasta o kilkaset tysięcy przybywających pątników, 
zwłaszcza w newralgicznym sezonie pielgrzymkowym (od maja do sierpnia).  

Państwowe Ratownictwo Medyczne w powiecie kłobuckim funkcjonuje od 1993 roku. 
Stworzone zostały odpowiednie warunki techniczne i socjalne dla prawidłowego i sprawnego 
działania Zespołu Ratownictwa Medycznego świadczącego pomoc mieszkańcom. Dysponuje się 
trzema dobrze wyposażonymi karetkami pogotowia, w tym jedna zakupiona w 2009 roku w ramach 
Narodowej Strategii Spójności Program INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO oraz dokonano w 2010 
roku zakupu systemu teleinformatycznego rejestratora głosu. Doświadczenie wskazuje, że 
dotychczasowe rozwiązania organizacyjne spełniają swoją rolę, a likwidacja rejonu operacyjnego  
w powiecie kłobuckim może spowodować ograniczenie sprawności służb ratunkowych,  
a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców.   

Mając na uwadze powyższy podział, Rada Powiatu w Kłobucku wnosi o utrzymanie 
suwerenności obecnej, dobrze funkcjonującej, struktury powiatowej ze zintegrowanym stanowiskiem 
dyspozytorskim i utworzenie na jej bazie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kłobucku oraz 
rejonu operacyjnego obejmującego zasięgiem terytorium Powiatu Kłobuckiego. 
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