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MSWiA: 112 – nie blokuj kolejki po życie (komunikat)
- MSWiA informuje:
Niemal 19 mln zgłoszeń na numer alarmowy 112 odebrali w ubiegłym roku operatorzy
pracujący w Centrach Powiadamiana Ratunkowego w całej Polsce. W niedzielę (11 lutego)
obchodzimy Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 i z tej okazji MSWiA przygotowało
specjalny film o pracy operatorów CPR.
W Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego - dwa na Mazowszu (w
Warszawie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. Odbierają one
połączenia kierowane na numer alarmowy 112 z obszaru całego kraju. Według danych na 31
grudnia 2017 r. 1183 osoby były zatrudnione na stanowisku operatora numeru alarmowego
112. Najwięcej operatorów pracuje w CPR w Radomiu (149 osób), Katowicach (107 osób) i
Krakowie (86 osób).
Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego przez MSWiA z okazji
Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112. Operatorzy CPR w Radomiu opowiadają w nim
o swojej pracy.
Link do filmu - https://youtu.be/GqNtniFjk2o
W 2017 r. w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano niemal 19 mln zgłoszeń
przychodzących. To średnio ponad 1,5 mln połączeń miesięcznie w skali kraju, 93 tys.
miesięcznie w każdym centrum. W roku 2017 na jednego operatora w CPR przypadało średnio
1 tys. zgłoszeń miesięcznie. Z danych wynika, że najwięcej połączeń zostało zarejestrowanych
w miesiącach letnich – w czerwcu, lipcu i sierpniu.
Najwięcej połączeń alarmowych zarejestrowano w centrach w Katowicach (2,2 mln zgłoszeń),
Poznaniu i Radomiu (po ponad 1,8 mln zgłoszeń). Średni czas oczekiwania na odebranie
połączenia w centrum powiadamiania ratunkowego nie przekracza 10 sekund. Najwięcej
połączeń alarmowych rejestrowanych jest między godziną 13 a 19. Liczba połączeń w ciągu
doby zaczyna znacząco wzrastać od godziny 7, a spadek liczby połączeń następuje dopiero po
godzinie 20.
Niestety prawie 8,5 mln zgłoszeń (prawie 45 proc. wszystkich) stanowiły zgłoszenia fałszywe.
Odsetek zgłoszeń fałszywych w ubiegłym roku zmniejszył się o ponad 2 proc. Jednak w
dalszym ciągu jest to ogromna liczba zgłoszeń, dlatego MSWiA i służby stale apelują o
nieblokowanie numeru 112 – linii, która służy ratowaniu życia i zdrowia.

Będą ułatwienia dla osób niedosłyszących przy zgłaszaniu na numer 112
Dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa
Cyfryzacji w 2018 roku ruszy pilotaż aplikacji mobilnej służącej do wysyłania zgłoszeń
alarmowych na numer 112.
Aplikacja ma umożliwić osobom głuchym i niedosłyszącym skuteczną komunikację z
operatorami numeru alarmowego 112, tak aby umożliwić udzielenie im niezbędnej pomocy.
To rozwiązanie jest oczekiwane, w szczególności przez osoby niedosłyszące, ale nie tylko.
Aplikacja pozwoli również na wysyłanie wiadomości ze zgłoszeniem, z prośbą o pomoc, w
przypadkach, gdy osoba zgłaszająca nie jest w stanie - z różnych powodów - wykonać
połączenia głosowego.
UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA
jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu
ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy
prawo prasowe. (PAP)
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Materiały redakcyjne, fotografie, grafy i pliki wideo pochodzące z serwisów informacyjnych PAP stanowią element baz danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie i
chronione sa przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa wyjątków, w
szczególności dozwolonego użytku osobistego, ich wykorzystanie dozwolone jest jedynie po zawarciu umowy licencyjnej. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b)
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

