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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Adama Szejnfelda 

podczas 12. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 czerwca 2020 r., w sprawie stanu taboru 

wykorzystywanego przez zespoły ratownictwa medycznego funkcjonujące w systemie 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

Mając na uwadze konieczność realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu 

pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

z budżetu Ministra Zdrowia w latach 2019 - 2020 dofinansowano, w ramach dotacji 

celowej, zakup 200 „specjalistycznych środków transportu sanitarnego na potrzeby 

zespołów ratownictwa medycznego”. Środki finansowe na ten cel wyniosły ok. 80 mln zł. 

Obecnie wszystkie środki zaplanowane na wsparcie dysponentów zespołów ratownictwa 

medycznego w zakresie wymiany taboru zostały rozdysponowane. 

W odniesieniu do informacji dotyczące stanu taboru Szpitala Powiatowego im. prof. 

Romana Drewsa w Chodzieży poniżej zamieszczam tabelę z modułu raportowego 

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

uwzgledniającą informację o ambulansach wykorzystywanych na zadania zespołów 

ratownictwa medycznego przez ww. podmiot leczniczy wg stanu na dzień 16 lipca 

2020 r.
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Lp. Nazwa i adres dysponenta jednostki Rodzaj zespołu (S, 
P), Rezerwa, 

Transport Sanitarny

Miejsce 
stacjonowania

Marka i model Rok produkcji

1 SP w Chodzieży
Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

S Żeromskiego
Chodzież 64-800

MAN TGE 2019

2 SP w Chodzieży
Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież

P Żeromskiego
Chodzież 64-800

Volkswagen Crafter 2019

Stan techniczny pojazdów ratownictwa medycznego - stan na dzień: 16-07-2020 12:33.

Przyznać należy, że z uwagi na częste wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 

odbywające się w warunkach jazdy ekstremalnej, ambulanse uzyskują znaczny przebieg 

w krótkim czasie i podlegają szybkiemu zużyciu. Przyjmuje się, że racjonalna jest ich 

wymiana po 5 latach użytkowania. Z uwagi na wiek ambulansów wykorzystywanych 

na zadania zespołów ratownictwa medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży, 

ich wymiana nie jest zasadna. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
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