
Oświadczenie złożone 
przez senatora Marka Martynowskiego 

na 11. posiedzeniu Senatu 
w dniu 10 maja 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza 

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z ogromnym zainteresowaniem społeczeństwa regionu mazowieckiego stanem zagrożenia wo-

jewódzkich stacji pogotowia ratunkowego ze strony prywatnych firm, które przejmują kontrakty z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, mam zasadnicze pytanie do Pana Ministra: co zamierza Pan zrobić, aby państwo-
we ratownictwo medyczne nadal funkcjonowało w takiej formule jak dotychczas, czyli pozostało w rękach 
publicznych? Doświadczenia innych krajów, chociażby Słowacji, pokazują, że często za prywatną firmą idą 
bylejakość i nieliczenie się z pracownikami, co z kolei skutkuje pogorszeniem świadczeń dla pacjentów. 

Uważam, że nie może dochodzić do sytuacji, że pieniądze publiczne są inwestowane w wykształcenie lu-
dzi, rozwój bazy, majątek, a na konkurencyjnym rynku prywatnym pojawiają się oferenci, którzy przy nie-
wielkim nakładzie środków, stosowaniu dumpingowych cen i podkupywaniu personelu, a często także wy-
stawianiu tych samych załóg karetek w wielu miejscach, wygrywają konkursy. Jestem również pełen obaw o 
to, czy zwycięski prywatny podmiot, który wygrywa sporą część konkursów, będzie w stanie zabezpieczyć 
obsadzenie zespołów wyjazdowych lekarzami ze specjalizacją w zakresie ratownictwa medycznego we 
wszystkich obsługiwanych rejonach operacyjnych. 

Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania z punktu widzenia interesu państwa oraz organów prowadzą-
cych. Apeluję więc do Pana Ministra, by z wielką troską pochylił się nad tym problemem i by ratownictwo 
medyczne naprawdę było państwowe. Wieloletnie doświadczenia pokazują, że taka formuła gwarantuje ja-
kość i dostępność świadczeń oraz zadowolenie pacjentów, na których przecież nie można oszczędzać.  

Ratownictwo medyczne to takie samo zaangażowanie w bezpieczeństwo państwa i obywateli, jak policja 
czy straż pożarna, a jednak jakoś nie słychać, by takie jednostki miały być komercjalizowane czy prywaty-
zowane, z ratownictwem zaś tak się niestety dzieje. Chyba że Ministerstwo Zdrowia planuje, że Państwowe 
Ratownictwo Medyczne (PRM) ma zniknąć, a prywatne firmy zrobią na tym niesamowity interes. 

Z poważaniem 
Marek Martynowski 

 




