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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 wrzeÊnia 2007 r.

w sprawie szczegó∏owej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 wrzeÊ-
nia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym

(Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590
i Nr 166, poz. 1172) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na podsta-

wie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia-
∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 245).
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§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owà organiza-
cj´ centrów powiadamiania ratunkowego, zwanych
dalej „centrami”, ich liczb´ oraz sposób rozmieszcze-
nia.

§ 2. 1. W ka˝dym województwie dzia∏a jedno cen-
trum.

2. Centrum funkcjonuje w ramach komórki organi-
zacyjnej urz´du wojewódzkiego w∏aÊciwej w spra-
wach zarzàdzania kryzysowego.

§ 3. Centra sà zlokalizowane w miastach b´dàcych
siedzibami wojewodów, z wyjàtkiem województwa
mazowieckiego i województwa warmiƒsko-mazur-
skiego, w których centra sà zlokalizowane, odpowied-
nio w Radomiu i Elblàgu.

§ 4. 1. Na jedno stanowisko przyjmowania zg∏o-
szeƒ z numeru alarmowego 112, przypada nie wi´cej
ni˝ 150 tys. mieszkaƒców danego województwa.

2. Wojewoda okreÊla liczb´ pracowników centrum
zatrudnionych na stanowiskach przyjmowania zg∏o-
szeƒ z numeru alarmowego 112, opierajàc si´ w szcze-
gólnoÊci o specyfik´ zagro˝eƒ wyst´pujàcych na tere-
nie województwa oraz lokalne uwarunkowania.

3. Praca na stanowiskach przyjmowania zg∏oszeƒ
z numeru alarmowego 112 odbywa si´ przez ca∏à do-
b´ w równowa˝nym systemie czasu pracy.

4. Stanowiska przyjmowania zg∏oszeƒ z numeru
alarmowego 112 organizuje si´ w sposób zapewnia-
jàcy bie˝àce wspó∏dzia∏anie z jednostkami systemu,
o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 wrzeÊ-
nia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycz-
nym, jednostkami ochrony przeciwpo˝arowej, o któ-
rych mowa w art. 15 pkt 1a—8 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z póên. zm.2)), oraz pod-
miotami, o których mowa w art. 55 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z póên. zm.3)), polegajàce
w szczególnoÊci na wymianie informacji o sytuacjach

nadzwyczajnych zagro˝eƒ ˝ycia, zdrowia lub Êrodo-
wiska.

§ 5. 1. Centrum powinno posiadaç w szczegól-
noÊci:

1) co najmniej jednà sal´ obs∏ugi zg∏oszeƒ z numeru
alarmowego 112, w sk∏ad której wchodzà stanowi-
ska przyjmowania zg∏oszeƒ;

2) pomieszczenia zaplecza technicznego wyposa˝one
w szczególnoÊci: w urzàdzenia zasilania awaryjne-
go dla urzàdzeƒ teleinformatycznych i innych
urzàdzeƒ elektrycznych;

3) pomieszczenia socjalne;

4) pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

2. Stanowiska przyjmowania zg∏oszeƒ sà zorgani-
zowane w sposób umo˝liwiajàcy przyjmowanie zg∏o-
szeƒ z numeru alarmowego 112, ich weryfikacj´ i prze-
kierowywanie odpowiednio do w∏aÊciwej jednostki
Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i pogotowia ratun-
kowego (dyspozytora medycznego) celem dyspono-
wania tych podmiotów na poziomie w∏aÊciwych sta-
nowisk kierowania.

3. Norma powierzchni sali obs∏ugi zg∏oszeƒ z nu-
meru alarmowego 112 przypadajàca na jednà osob´
wynosi nie mniej ni˝ 6 m2.

4. Sala obs∏ugi zg∏oszeƒ z numeru alarmowe-
go 112 jest wyposa˝ona w urzàdzenia techniczne oraz
system teleinformatyczny, w szczególnoÊci aplikacj´
systemowà, zapewniajàce odbiór zg∏oszeƒ, ich weryfi-
kacj´ i przekazywanie informacji oraz sprz´t przezna-
czony do rejestracji zg∏oszeƒ.

§ 6. Pomieszczenia i ich wyposa˝enie powinny za-
pewniaç bezpieczne i higieniczne warunki pracy
wszystkich pracowników w zakresie oÊwietlenia, wy-
miany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocià, nie-
korzystnymi warunkami cieplnymi, nas∏onecznieniem
oraz przed drganiami, ha∏asem i innymi czynnikami
szkodliwymi lub ucià˝liwymi dla zdrowia, o których
mowa w przepisach z zakresu bezpieczeƒstwa i higie-
ny pracy.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
W. Stasiak

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r.
Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1115, z 2002 r.
Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93,
poz. 820, Nr 130, poz. 1112 i Nr 207, poz. 1752, z 2003 r.
Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173,
poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 726 i Nr 155, poz. 1298,
z 2006 r. Nr 208, poz. 1531 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 
i Nr 171, poz. 1208.


