
Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 25. posiedzeniu Senatu 
w dniu 9 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z licznymi spotkaniami, które odbyłem z zaniepokojonymi mieszkańcami powiatu łęczyckie-

go, oraz w związku z podanymi przez panią wojewodę łódzką informacjami kieruję do Pana Ministra zapyta-
nie odnośnie do liczby karetek pogotowia ratunkowego na terenie powiatu łęczyckiego w roku 2013. 

Od końca 2011 r. interesuję się problemem ratownictwa medycznego w moim okręgu wyborczym obej-
mującym powiaty: łęczycki, kutnowski, łowicki i poddębicki. Do mojego biura przez ostatni rok zgłaszali się 
mieszkańcy gmin powiatu łęczyckiego z uwagami i skargami dotyczącymi sprawności i jakości świadczo-
nych usług. Skargi dotyczyły najczęściej zbyt długiego oczekiwania na karetkę; problem ten dotyczy w 
szczególności mieszkańców gmin, które położone są najdalej od Łęczycy. Były również skandaliczne przy-
padki długiego oczekiwania na przyjazd pogotowia ratunkowego w samym mieście Łęczyca w przypadku 
wypadków czy zasłabnięć. Ostatnio, poinformowany o niewłaściwym zachowaniu lekarza z pogotowia ra-
tunkowego firmy Falck, złożyłem w Prokuraturze Rejonowej w Łęczycy zawiadomienie o popełnieniu prze-
stępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przedstawiona 
sytuacja była opisywana w lokalnej prasie. 

W 2012 r. w pismach do pani wojewody łódzkiej opisywałem wcześniejsze problemy. Zwracałem w nich 
uwagę na konieczność przyznania dodatkowej karetki pogotowia dla powiatu łęczyckiego. Decyzją z połowy 
2012 r. przyznano dodatkową karetkę pogotowia ratunkowego dla powiatu łęczyckiego. Niepokoi mnie jed-
nak fakt, że od 1 stycznia 2013 r., jeśli chodzi o rejon operacyjny nr 10/02, powrócono do dwóch zespołów, 
przez co na teren miasta i większej części powiatu przypada tylko jedna karetka. 

W związku z przedstawioną sytuacją kieruję pytanie odnośnie do liczby karetek w powiecie łęczyckim w 
roku 2013. Wydana przez panią wojewodę decyzja o dodatkowej karetce dla powiatu łęczyckiego dowodzi, 
że macie państwo świadomość ich niewystarczającej liczby. Proszę wyjaśnić mi powody i argumenty, na 
podstawie których wydano tę decyzję jedynie na pół roku. Rejon operacyjny nr 10/02 jest dużym okręgiem, 
w skład którego wchodzi 8 gmin powiatu łęczyckiego, miasto Łęczyca oraz gmina Bielawy w powiecie ło-
wickim. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 1, ponadto na tym terenie operacyjnym przed kilkoma 
dniami uruchomiony został nowy odcinek autostrady Stryków – Kowal, poza tym 10 km od Łęczycy, w 
Wartkowicach, jest zjazd z autostrady A2 na drogę wojewódzką nr 703, z której korzysta wielu kierowców. 

Proszę o przedstawienie szczegółowego raportu z pracy ratowników i karetek pogotowia ratunkowego 
firmy Falck. Jak już nadmieniłem, mieszkańcy powiatu łęczyckiego informują mnie o zbyt długim oczekiwa-
niu na pogotowie ratunkowe. Wielokrotnie pytałem panią wojewodę łódzką o interwencję w tej sprawie, o 
szczegółowy raport z czasu dojazdu karetek, o system rejestracji czasu pracy ratowników i karetek pogoto-
wia. Zdrowie i życie mieszkańców powiatu łęczyckiego zostało już niejednokrotnie narażone na olbrzymie 
niebezpieczeństwo z powodu zbyt długiego oczekiwania na karetkę czy z powodu nieznajomości terenu po-
wiatu przez pracowników firmy Falck. Prawidłowa ocena pracy ratowników oraz czasu dojazdu karetki są 
niezbędne do poprawy jakości usług świadczonych w ratownictwie medycznym. 

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk 




