
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 67. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym nad-

zór nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw 

zdrowia. To on, zgodnie z art. 20 pkt 1 ustawy, zatwierdza wojewódzki plan działania systemu i jego aktuali-

zację.  

Proszę o wyjaśnienie, dlaczego mieszkańcy powiatu łęczyckiego obsługiwani są przez zaledwie dwie ka-

retki ratownictwa medycznego oraz dlaczego mimo wielu interwencji zarówno mieszkańców, jak i władz 

powiatu odmówiono wprowadzenia zmian w planie działania systemu i przyznania trzeciej karetki do obsługi 

powiatu łęczyckiego.  

Jednocześnie proszę o wyjaśnienie, czy obecnie działający na obszarze powiatu łęczyckiego plan działania 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zgodny z przywołanymi przepisami prawa i czy w najbliż-

szym czasie możliwa jest jego zmiana polegająca na przyznaniu trzeciej karetki do obsługi powiatu łęczyc-

kiego. 

Zgodnie z obowiązującym planem działania systemów Państwowe Ratownictwo Medyczne dla woje-

wództwa łódzkiego powiat łęczycki oraz gmina Bielawy z powiatu łowickiego zabezpieczane są przez dwie 

karetki ratownictwa medycznego. Jest to obszar zamieszkały przez ponad 58 tysięcy mieszkańców. Wcze-

śniej ten sam obszar zabezpieczony był przez trzy karetki. Wprowadzona zmiana jest bardzo niekorzystna dla 

mieszkańców powiatu łęczyckiego i niesie realne zagrożenia dla ich życia i zdrowia. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym system 

Państwowe Ratownictwo Medyczne działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu 

działania systemu sporządzonego przez wojewodę. Kolejne postanowienia przywołanego przepisu określają 

miedzy innymi części składowe planu, sposób jego zatwierdzenia i sposób wprowadzania zmian. 

Uszczegółowienie wytycznych ustawowych znajduje się w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 

21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego. W akcie wykonawczym 

czytamy, że plan zawiera charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi, mogących 

wystąpić na obszarze województwa, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń lokalnych, w tym w szczególności 

danych dotyczących sieci komunikacyjnej, w tym dróg, którymi przewożone są towary niebezpieczne w ro-

zumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, struktury 

demograficznej i urbanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów 

o dużym ryzyku w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. 

Wydaje się, że przy opracowaniu planu dla obszaru powiatu łęczyckiego, wbrew zapisom prawa, nie 

wzięto pod uwagę wskaźnika ludnościowego, bliskości autostrady i linii kolejowej, lotniska, dwóch rzek, 

zakładu karnego, domów pomocy społecznej. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, „wojewoda podejmuje działania organizacyjne 

zmierzające do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ra-

townictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego: 

1) mediana czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większa niż 8 minut w mieście powyżej 

10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców; 

2) trzeci kwartyl czasu dotarcia – w skali każdego miesiąca – jest nie większy niż 12 minut w mieście po-

wyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców; 

3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkań-

ców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców.” 

Obecnie czas oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego zdecydowanie przekracza wska-

zane parametry czasowe. 

Przegląd lokalnej prasy pozwala wskazać następujące zdarzenia obrazujące działanie systemu w powiecie 

łęczyckim: 



– 31.07.2014 r. – Gazeta Łódzka – ambulans do Łęczycy wzywany był z Piątku; 

– 13.07.2014 r. – chłopca ratuje straż pożarna OSP Piątek i Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Łęczycy 

oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego; 

– 30.05.2014 r. – strażacy udzielają pierwszej pomocy. 

Wskazane wyżej sytuacje stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi nie tylko dlatego, że ich 

życie pozostawione jest w rękach osób niebędących ratownikami medycznymi, ale też dlatego, że w tym 

samym czasie pozbawia się ludność ochrony, na przykład w razie wystąpienia pożaru. Ponadto konieczność 

podejmowania interwencji przez inne służby czy jednostki niebędące pogotowiem ratunkowym znacznie 

podwyższa koszty pomocy ratunkowej. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż o potrzebie zmiany planu poprzez zwiększenie liczby karetek przydzielonych 

do obszaru powiatu łęczyckiego alarmują nie tylko mieszkańcy powiatu, lecz również władze powiatu. Sama 

pani wojewoda województwa łódzkiego zdaje się podzielać obawy mieszkańców, ale mimo to do zmiany 

planu do chwili obecnej nie doszło. 

Na zakończenie wskazuję, że w obecnej sytuacji powiatu łęczyckiego – powiat ten wraz z gminą Bielawy 

obsługują dwie karetki ratownictwa medycznego – istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące nastą-

pieniem skutku w postaci śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała człowieka, a z całą pewnością zwiększa takie 

zagrożenie.  

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 

Z poważaniem, 

Przemysław Błaszczyk 


