
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 10. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 kwietnia 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
Do mojego biura licznie zgłaszają się mieszkańcy powiatu łęczyckiego, którzy zaniepokojeni są skanda-

liczną sytuacją panującą w tutejszym ratownictwie medycznym. Z wszystkich spotkań z mieszkańcami, prze-
prowadzonych z nimi rozmów oraz obserwacji wynika, że działania pogotowia ratunkowego w powiecie 
łęczyckim kładą się cieniem na polskiej służbie zdrowia. 

W skład powiatu łęczyckiego, który leży przy trasie A1, wchodzi siedem dużych gmin oraz miasto Łęczy-
ca. Od stycznia 2012 r. ratownicy prywatnej firmy obsługują tak zwany rejon operacyjny nr 03, czyli wszyst-
kie gminy w powiecie łęczyckim, a także teren gminy Bielawy w powiecie łowickim. Również od stycznia 
2012 r. powiat łęczycki jest obsługiwany przez tylko dwie kartki pogotowia – jedna stacjonuje w Łęczycy, 
druga w gminie Piątek. W roku 2011 były trzy karetki. 

Nie ulega wątpliwości, iż czas dojazdu do pacjentów od stycznia 2012 r. się wydłużył. W związku ze 
zmniejszeniem liczby karetek do chorych zmuszeni są dojeżdżać strażacy z powiatowej straży pożarnej w Łę-
czycy oraz strażacy z ochotniczych straży pożarnych na terenie powiatu. Nie zastąpią oni jednak specjali-
stycznych karetek z zespołem ratowników medycznych i lekarzy. 

Przykłady wskazujące na to, że życie ludzkie zostało narażone na olbrzymie niebezpieczeństwo z powodu 
późnego dojazdu karetki, dotyczące terenu całego powiatu, można mnożyć. W samym mieście Łęczyca miały 
miejsce zdarzenia, wypadki, w których pomocy medycznej poszkodowanym udzielali przechodnie. Ofiary 
zasłabnięć, potrąceń, a nawet wypadków, na przyjazd karetki musiały czekać od dwudziestu do czterdziestu 
minut, i to w samym centrum miasta. Niedopuszczalne jest, żeby czas oczekiwania na przyjazd pogotowia 
był tak długi. 

Podstawowym zadaniem państwa polskiego, jego rządu, jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, 
zagwarantowanie im dostępu do najważniejszych usług, do pomocy medycznej. Obecna liczba karetek 
w powiecie łęczyckim uniemożliwia realizację tego zadania. 

W grudniu 2011 r. spotkałem się z wojewodą łódzkim. Tematem tego spotkania była sytuacja ratownictwa 
medycznego w powiecie łęczyckim. Zgłaszałem obawy i zastrzeżenia dotyczące decyzji pani wojewody o za-
braniu naszemu powiatowi jednego zespołu ratowniczego. Pani wojewoda nie podzielała mojego stanowiska, 
a swoją decyzję argumentowała względami ekonomicznymi. 

Mając na względzie dobro i bezpieczeństwo mieszkańców mojego okręgu wyborczego, kieruję zapytanie 
do Pana Ministra o wyjaśnienie decyzji o ograniczeniu liczby karetek na terenie tak dużego powiatu, położo-
nego przy trasie A1. Czy Ministerstwo Zdrowia ma w planach weryfikację podjętych, moim zdaniem skanda-
licznych, decyzji dotyczących ograniczania liczby zespołów ratownictwa medycznego i zwiększenie liczby 
karetek na terenie powiatu łęczyckiego do trzech? 

W załączeniu przesyłam kopię pisma, z dnia 18 kwietnia 2012 r., skierowanego do pani Jolanty Chełmiń-
skiej, wojewody łódzkiego.  

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




