
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Zgodnie z obowiązującym dla województwa łódzkiego planem działania systemu Państwowe Ratownic-

two Medyczne, pomoc dla mieszkańców powiatu łęczyckiego oraz gminy Bielawy z powiatu łowickiego 

zabezpieczana jest przez dwie karetki ratownictwa medycznego. Obszar jest zamieszkany przez ponad 

58 tysięcy mieszkańców. Przed 2012 r. oraz przejściowo w 2013 r. pomoc na tym terenie zabezpieczały trzy 

karetki. Wprowadzona zmiana jest bardzo niekorzystana dla mieszkańców powiatu łęczyckiego i niesie real-

ne zagrożenie dla ich życia i zdrowia.  

Zgodnie z przepisem 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 sporządzanego przez wojewodę. Kolejne postanowienia przywołanego przepisu 

określają między innymi części składowe planu, sposób jego zatwierdzenia, zmiany. Uszczegółowienie wy-

tycznych 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 kosz-

tów działalności zespołów ratownictwa medycznego.  

W akcie wykonawczym czytamy, że plan zawiera charakterystykę potencjalnych zagrożeń dla życia lub 

zdrowia ludzi, które mogą wystąpić na obszarze województwa, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń lokal-

nych, w szczególności danych dotyczących sieci komunikacyjnej, w tym dróg, którymi przewożone są towa-

ry niebezpieczne w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów nie-

bezpiecznych, struktury demograficznej i urbanistyki, i ze szczególnym uwzględnieniem zakładów o zwięk-

szonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska.  

Wydaje się, że podczas opracowywania 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. Zgodnie z przepisem art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym: „Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierza-

jące do zapewnienia następujących parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa 

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 oraz wiadomości na lokalnym portalu ELE24.net pozwalają stwierdzić, że wielo-

krotnie to Straż Pożarna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy czy Lotnicze Pogo-

towie Ratunkowe udzielają pomocy medycznej potrzebującym, zastępując ratowników medycznych. Powta-

rzające się sytuacje tego rodzaju stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi nie tylko dlatego, że 

życie ludzkie 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. 

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. 

Z posiadanych przeze mnie informacji wynika, że Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Sta-

rostwie Powiatowym w Łęczycy codziennie formułuje komunikaty z informacją o istniejącym zagrożeniu dla 

życia ludzkiego w związku z faktem obsługiwana tak rozległego obszaru przez zaledwie dwie karetki. Pomi-

mo tego do zmiany planu nie doszło. 



Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym pla-

nowanie, organizowanie, koordynowanie systemu oraz nadzór nad systemem na terenie województwa jest 

zadaniem wojewody. W myśl przepisu art. 19 ust. 1 wymienionej ustawy nadzór nad systemem na terenie 

kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia i to on, zgodnie z art. 20 pkt. 2 ustawy, zatwierdza wo-

jewódzki plan działania systemu i jego aktualizacje. Tym samym to wojewoda łódzki oraz minister zdrowia 

są odpowiedzialni za istniejący plan dla województwa łódzkiego, który z całą pewnością nie realizuje zadań 

państwa polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. Uważam, że obecna sytuacja, to jest obsługiwanie powiatu łęczyckiego wraz z gminą Bielawy 

przez zaledwie dwie karetki ratownictwa medycznego, stwarza bezpośrednie niebezpieczeństwo i realnie 

grozi skutkiem w postaci śmierci, ciężkiego uszkodzenia ciała człowieka, a z całą pewnością zwiększa takie 

zagrożenie. 

W piśmie z dnia 18 sierpnia 2014 r. zawiadomiłem Prokuraturę Okręgową w Łodzi o podejrzeniu popeł-

nienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu mieszkańców powiatu łęczyckiego (art. 160 §1 kodeksu karnego), ewentualnie przestępstwa spro-

wadzenia niebezpieczeństwa określonego w art. 165 §1 pkt 5 kodeksu karnego. Postanowieniem z dnia 

28 listopada 2014 r. prokurator w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi odmówił wszczęcia 

dochodzenia w tej sprawie (sygn. akt 2 Ds/1648/14).  

W związku z tym wnoszę o podjęcie czynności w celu wyjaśnienia, czy obecnie działający na obszarze 

powiatu łęczyckiego plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne jest zgodny z przepisami 

prawa i czy osoby odpowiedzialne za jego funkcjonowanie i nadzór (wojewoda województwa łódzkiego, 

minister zdrowia), tworząc plan, nie dopuściły się popełnienia przestępstwa narażenia mieszkańców powiatu 

łęczyckiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 

kodeksu karnego), ewentualnie przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa określonego w art. 165 §1 

pkt 5 kodeksu karnego.  

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie, czy w sprawie oznaczonej sygn. akt 2 Ds/1648/14 Prokuratura Rejono-

wa Łódź-Śródmieście w Łodzi podjęła wystarczające czynności w celu ustalenia, czy nie popełniono prze-

stępstwa, oraz czy postanowienie prokuratora w Prokuraturze Rejonowej Łódź-Śródmieście w Łodzi z dnia 

28 listopada 2014 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie narażenia mieszkańców powiatu łęczyc-

kiego na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, to jest czynu z art. 160 §1 kk, 

wydane w sprawie oznaczonej sygn. akt 2 Ds/1648/14, nie było przedwczesne i czy było zasadne. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 




