
Uchwała Nr 238/XXXVI/2005
Uchwała w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego o nazwie
Powiatowe Centrum Ratownictwa.

UCHWAŁA NR 238/XXXVI/2005

RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego
o nazwie Powiatowe Centrum Ratownictwa.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 2,15 i 16; art.5 ust.1; art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), w
związku z art. 14 ust.1 pkt  3 ustawy z  dnia 25 lipca 2001 r. o państwowym ratownictwie  medycznym
(Dz.U. Nr 113, poz.1207 z późniejszymi zmianami) § 2 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i  Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz.1311 z późniejszymi zmianami), art. 14 ust.1 i  art.15 pkt  8
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpoŜarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147,
poz.1229 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1.01.2006 roku tworzy się Powiatowe Centrum Ratownictwa i Reagowania Kryzysowego o nazwie
„Powiatowe Centrum Ratownictwa”.

§ 2.

Powiatowe Centrum Ratownictwa działać będzie przy Komendzie Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej z
siedzibą w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15,
klasyfikując: w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa
rozdział 75495 – Pozostała działalność.

§ 3.

Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Ratownictwa w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Otwockiego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik
do uchwały Nr 238/XXXVI/2005
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 27 października 2005 r.

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM RATOWNICTWA

W OTWOCKU

I.Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Powiatowe  Centrum  Ratownictwa  i  Reagowania  Kryzysowego,  zwane  dalej  Powiatowym  Centrum
Ratownictwa, działa na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 2, 15, 16; art. 5 ust. 1; art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) w związku z:

- § 2 ust.  1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 29 grudnia  1999 r. w
sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (Dz. U. Nr 111, poz.
1311 z późniejszymi zmianami);

- art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o państwowym ratownictwie medycznym (Dz. U. Nr
113, poz. 1207z późniejszymi zmianami);

-  art.  14 ust.1,  art.  15 pkt  8 ustawy z  dnia  24 sierpnia  1991 r.  o ochronie  przeciwpoŜarowej  (tekst
jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami);

- ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148 z późniejszymi zmianami);

- niniejszego Statutu.

§ 2.



1.Powiatowe  Centrum Ratownictwa  działa  przy  Komendzie  Powiatowej  Państwowej  StraŜy  PoŜarnej  z
siedzibą w Otwocku przy ulicy Mieszka I 13/15.

2.Powiatowe  Centrum Ratownictwa  prowadzi  gospodarkę  finansową  w  oparciu  o  zatwierdzony  plan
finansowy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i  ochrona przeciwpoŜarowa rozdz. 75495 – Pozostała
działalność.

§ 3.

1.Powiatowe Centrum Ratownictwa jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim słuŜb ratowniczych,
usytuowanym w strukturze powiatowej administracji zespolonej.

2.Powiatowe Centrum Ratownictwa koordynować będzie działania słuŜb ratowniczych, a w szczególności:
Pogotowia Ratunkowego, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Policji.

§ 4.

1.Siedziba Powiatowego Centrum Ratownictwa znajduje się w Otwocku przy ulicy Mieszka I Nr 13/15.

2.Terytorialny zasięg działania Powiatowego Centrum Ratownictwa obejmuje obszar Powiatu Otwockiego.

§ 5.

1.Nadzór  nad  organizacją  i  funkcjonowaniem  Powiatowego  Centrum  Ratownictwa  sprawować  będzie
Starosta Powiatu Otwockiego.

2.Nadzór kompetencyjny nad działaniami związanymi  z  rozwiązywaniem sytuacji  kryzysowej  sprawować
będzie Starosta Powiatu Otwockiego.

II. Zadania Powiatowego Centrum Ratownictwa

§ 6.

Zadaniami Powiatowego Centrum Ratownictwa są w szczególności:

1.Rozpoznawanie,  analizowanie  i  ocena  moŜliwości  powstania  nadzwyczajnych  zagroŜeń  na  terenie
Powiatu Otwockiego.

2.Przyjmowanie powiadomień o stanach nagłego zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia i niezwłoczne dysponowanie
odpowiednich słuŜb ratowniczych.

3.Koordynowanie działań słuŜb ratowniczych, komunalnych oraz innych uczestników w akcji ratunkowej.

4.Przekazywanie niezbędnych informacji  osobom udzielającym pierwszej  pomocy, w szczególności  przed
przybyciem zespołu ratowniczego do miejsca zdarzenia.

5.Przekazywanie kierującemu akcją ratowniczą niezbędnych informacji ułatwiających podejmowanie decyzji
na miejscu zdarzenia.

6.Stwarzanie  warunków  umoŜliwiających  Staroście  sprawne  kierowanie  akcjami  w  oparciu  o  pełną
informację o zaistniałej sytuacji.

7.Ustalanie  procedur  reagowania  kryzysowego  oraz  tworzenie  warunków  zarządzania  w  sytuacjach
kryzysowych.

8.Ocena rozmiarów powstałego zagroŜenia i prognozowanie jego rozwoju.

9.Organizacja ratowania ludzi i zwierząt przed skutkami zagroŜeń.

10.Posiadanie aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, energetycznej, komunalnej
itp. na obszarze miast i gmin powiatu otwockiego.

11.Zbieranie meldunków o wynikach prowadzonych działań ratowniczych.

12.Szacowanie  i  prowadzenie  ewidencji  wyrządzonych  strat  i  szkód  ludzkich  oraz  materialnych,
spowodowanych zaistniałymi zdarzeniami lub kryzysem.

13.Organizowanie  systemu wykrywania  i  alarmowania  oraz  współdziałania  w  organizacji  monitoringu i
prowadzeniu analizy zagroŜeń.

14.Organizacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie łączności zarządzania kryzysowego na obszarze
powiatu, miast i gmin.

15.Opracowanie wstępnej analizy zagroŜeń dla potrzeb organu zarządzającego oraz okresowych analiz i
sprawozdań z zakresu zarządzania kryzysowego.

16.Dokumentowanie informacji, podejmowanych decyzji oraz procesu ich powstawania dla potrzeb analizy
kompleksowej.

III. Struktura Organizacyjna Powiatowego Centrum Ratownictwa

§ 7.

1.Kierownik Powiatowego Centrum Ratownictwa podlega bezpośrednio Staroście Powiatu Otwockiego.

2.Kierownik Powiatowego Centrum Ratownictwa jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.

3.Kierownik Powiatowego Centrum Ratownictwa jest zatrudniany przez Starostę Powiatu Otwockiego po
zasięgnięciu opinii Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej w Otwocku.

4.PrzełoŜonym Kierownika Powiatowego Centrum Ratownictwa  jest  Starosta  Powiatu Otwockiego,  który
ustala  zakres  zadań i  szczegółowe obowiązki  w uzgodnieniu z  Komendantem Powiatowym Państwowej
StraŜy PoŜarnej w Otwocku.



StraŜy PoŜarnej w Otwocku.

5.Kierownik  Powiatowego  Centrum  Ratownictwa  opracowuje  „Regulamin  Organizacyjny  Powiatowego
Centrum Ratownictwa”,  w porozumieniu  z  kierownikami  jednostek słuŜb ratowniczych,  który przedkłada
Staroście  Powiatu Otwockiego do zatwierdzenia oraz zakresy obowiązków osób funkcyjnych, zgodnie  ze
strukturą Powiatowego Centrum Ratownictwa.

6.Stanowiska  dyspozytorskie  pogotowia  ratunkowego  ustala  kierownik  właściwego  zakładu  opieki
zdrowotnej, przy spełnieniu wymagań określonych ustawą o zakładach opieki zdrowotnej.

7.Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum Ratownictwa określa załącznik do niniejszego statutu.

IV. Zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum Ratownictwa

§ 8.

1.W  stanie  gotowości  Powiatowe  Centrum  Ratownictwa  przyjmuje  wezwania  i  uruchamia  zespoły
ratownicze do zdarzeń nie mających znamion kryzysu.

2.W  sytuacjach  kryzysowych  Powiatowe  Centrum Ratownictwa  stanowi  zaplecze  techniczo-operacyjne
Starosty Powiatu Otwockiego w czasie koordynacji działań ratowniczych.

3.Koordynatorem całości  działań związanych z  likwidacją  zagroŜenia  oraz  jego  skutków,  jest  Starosta
Powiatu Otwockiego.

4.Podczas  zdarzeń, w których prowadzone są takŜe działania z zakresie gaszenia poŜarów, ratownictwa
chemicznego,  ekologicznego lub technicznego,  koordynowaniem akcji  ratowniczej  zajmuje  się  kierujący
działaniem ratowniczym  w  rozumieniu  przepisów  o  ochronie  przeciwpoŜarowej  i  krajowym  systemie
ratowniczo-gaśniczym.

§ 9.

Dokumenty  dotyczące  sposobu  funkcjonowania  Powiatowego  Centrum Ratownictwa,  w  tym procedury
postępowania, są zatwierdzane przez Starostę Powiatu Otwockiego.

V.Postanowienia końcowe

§ 10.

1.Niniejszy statut wchodzi w Ŝycie z dniem utworzenia Powiatowego Centrum Ratownictwa.

2.Wszelkie  zmiany i  uzupełnienia  niniejszego  statutu wymagają formy pisemnej  i  są  wprowadzane w
trybie właściwym do jego uchwalenia.


