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Pan

Bronisław Mazurkiewicz

Radny Powiatu Działdowskiego

Członek Rady Społecznej 

SPZOZ w Działdowie

Szanowny Panie Radny,

nawiązując do wiadomości e-mail, przesłanej przez Pana do Ministerstwa Zdrowia 

w dniu 4 grudnia br., w sprawie udostępnienia pisma kierowanego do Wojewody 

Warmińsko – Mazurskiego, dotyczącego alokacji ZRM P z Rybna do Działdowa, 

w załączeniu przekazuję korespondencję w przedmiotowej sprawie.

Dane dotyczące funkcjonowania ZRM z powiatu działdowskiego oraz sąsiednich 

rejonów operacyjnych zostaną wykorzystane do ponownej analizy zasadności alokacji 

ZRM w powiecie działdowskim oraz planowania całościowych zmian w systemie 

Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie warmińsko- mazurskim.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2017 poz. 2195) planowanie, 

organizowanie, koordynowanie systemu oraz bezpośredni nadzór nad systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie województwa jest zadaniem wojewody. 

System Państwowe Ratownictwo Medyczne działa na terenie województwa na 

podstawie planu sporządzanego przez wojewodę. Wojewódzki plan działania systemu 

PRM przygotowywany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 

 grudnia 2014 roku w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów 

ratownictwa medyczne (Dz. U. z 2014 poz. 1902) i zawiera m.in.: informacje 

o charakterystyce potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz wskazuje 

liczbę, rodzaj i rozmieszczenie w poszczególnych rejonach operacyjnych zespołów 
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ratownictwa medycznego (ZRM), z określeniem obszaru działania dla każdego zespołu 

i z uwzględnieniem maksymalnego czasu dotarcia do granic obszaru działania.

Dodatkowo załączam pismo z dnia 3 kwietnia br., zatwierdzające Aktualizacji nr XIV 

„Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa 

warmińsko-mazurskiego”. W powyższym piśmie Minister Zdrowia wyraził wątpliwości 

co do zasadności wcześniejszej alokacji ZRM P z Działdowa do Rybna oraz zalecił 

przeprowadzenie ponownej analizy dostępności do świadczeń ratowniczych.

Z poważaniem

Mateusz Komza

dyrektor
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Pismo do WBiZK warmińsko- mazurski UW,

2. Pismo Ministra  Zdrowia zatwierdzające Aktualizację nr XIV Planu działania 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa warmińsko- 

mazurskiego.
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