UCHWAŁA NR XVIII/401/2020
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia apelu sprzeciwiającego się planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej
funkcjonującej przy Bielskim Pogotowiu Ratunkowym w Bielsku-Białej
Na podstawie § 16 ust.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, stanowiącego załącznik nr 1 do
Statutu Miasta Bielska-Białej (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2019 r. poz.6556),
Rada Miejska
p o s t a n a wi a:
§ 1. Przyjąć apel skierowany do:
1) Prezesa Rady Ministrów – Pana Mateusza Morawieckiego,
2) Ministra Zdrowia – Pana Łukasza Szumowskiego,
3) wszystkich parlamentarzystów z okręgu wyborczego nr:
- 27 do Sejmu RP,
- 78 i 79 do Senatu RP,
4) Wojewody Śląskiego – Pana Jarosława Wieczorka,
uwzględniony w uzasadnieniu.
§ 2. Wyrazić tym samym swój sprzeciw wobec planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej,
funkcjonującej w ramach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Okrzesik
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/401/2020
Rady Miejskiej w Bielsku-Białej
z dnia 28 kwietnia 2020 r.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY
W związku z nadchodzącym terminem wejścia w życie art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. z 2019 r. poz. 993, ze zm.) tj. 1 stycznia 2021 roku, który
brzmi: „W województwie mazowieckim oraz w województwie śląskim wojewodowie mogą utworzyć
i prowadzić dwie dyspozytornie medyczne”, Rada Miejska w Bielsku-Białej wyraża kategoryczny sprzeciw
wobec planowanego ograniczenia liczby dyspozytorni medycznych na terenie województwa śląskiego,
a co za tym idzie planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej, funkcjonującej w strukturach Bielskiego
Pogotowia Ratunkowego.
Bielska dyspozytornia, jako jedna z pięciu w województwie śląskim, obejmuje swoim działaniem obszar,
na który składają się cztery samorządy terytorialne tj. powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto
na prawach powiatu Bielsko-Biała. Dysponuje ona 25 doświadczonymi, wykwalifikowanymi zespołami
ratownictwa medycznego, zabezpieczając populację ok. 670 tys. mieszkańców, zamieszkujących teren
o powierzchni 2353,5 km2. Swoją pracę wykonują w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach przy
użyciu specjalistycznego wyposażenia.
Likwidacja tej świetnie działającej dyspozytorni odbije się niekorzystnie na jakości udzielania pomocy
osobom zamieszkującym subregion południowy województwa, w tym naszego miasta. Spowoduje
to konieczność „zbudowania” praktycznie nowego zespołu ludzi, którzy zdecydują się wykonywać pracę
wymagającą ogromnej wiedzy oraz odporności na stres. Również istotna w niej jest bardzo dobra znajomość
ukształtowania i zróżnicowania terenu oraz rozdrobnienia administracyjnego, występującego na obszarze
objętym działaniem dyspozytorni (często powtarzalne nazwy miejscowości, przysiółków, a także ulic).
Ma to niebagatelny wpływ na prawidłową i szybką lokalizację miejsca zdarzenia oraz uzyskanie jak
najkrótszego czasu dojazdu do niego ratowników medycznych. Trzeba mieć również na uwadze fakt,
że w przeważającej części teren obsługiwany przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe znajduje się na obszarach
górskich, niejednokrotnie trudno dostępnych.
Mając na uwadze powyższe, Rada Miejska w Bielsku-Białej wyraża swój sprzeciw wobec wprowadzonych
rozwiązań ustawowych oraz uzasadnione obawy o bezpieczeństwo zdrowotne populacji, objętej obecnym
zasięgiem działania bielskiej dyspozytorni, po 1 stycznia 2021 r.
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