
Interpelacja do Ministra Zdrowia Pana Konstantego Radziwiłła w sprawie przesunięcia 

całorocznego podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego o nr G 1604 z Miastka  

do Lipnicy i jednoczesnego uruchomienia dodatkowego całorocznego podstawowego ZRM  

w Miastku, funkcjonującego w godzinach od 8.00 do 20.00. 

 

Szanowny Panie Ministrze,  

 

do 1 lipca 2017 roku na mocy Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego dla Województwa Pomorskiego w Miastku stacjonowały dwa 

zespoły ratownictwa medycznego – podstawowy i specjalistyczny, które zapewniały 

całodobową opiekę mieszkańcom na całym obszarze gmin miejsko-wiejskich Miastko i Biały 

Bór, gminy wiejskiej Koszała oraz części gmin wiejskich :Trzebielino, Lipnica i Tuchomie.  

Istnienie tych dwóch zespołów ratownictwa wiązało się z uwarunkowaniami 

geograficznymi i komunikacyjnymi tego obszaru. Gmina Miastko jest największą gminą 

powiatu bytowskiego, a przez obszar gminy przebiegają dwie drogi krajowe nr 20 i nr 21,  

jak również droga wojewódzka nr 206. Drogi położone na terenie gminy cechuje duża liczba 

zakrętów, a obciążenie dróg – szczególnie w okresie letnim – jest niebagatelne. Z punktu 

widzenia interesu społecznego dwa zespołu ratownictwa medycznego zapewniają właściwą 

opiekę mieszkańcom i turystom.  

Niestety w wyniku aktualizacji nr 11 Wojewódzkiego Planu Działania Systemu 

Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa pomorskiego ministerstwo 

zdecydowało o przeniesieniu jednego zespołu do Lipnicy, kosztem mieszkańców Gminy 

Miastko.  

W związku z otrzymanym od Rady Miejskiej w Miastku (województwo pomorskie) 

apelem dotyczącym przesunięcia całorocznego podstawowego Zespołu Ratownictwa 

Medycznego o nr G 1604 z Miastka do Lipnicy i jednoczesnego uruchomienia dodatkowego 

całorocznego podstawowego ZRM w Miastku, funkcjonującego w godzinach od 8.00  

do 20.00 chciałam prosić o odpowiedź na poniższe pytania: 

1. Czy jest możliwe zaplanowanie w nadchodzącym budżecie na rok 2018 środków,  

by od stycznia 2018 roku w Miastku – ze względu na specyfikę opisaną powyżej –  

na nowo funkcjonowały dwa zespoły ratownictwa medycznego – podstawowy  



i specjalistyczny, które zapewnią sprawną opiekę całodobową na obszarze 

dotychczasowych gmin miejsko-wiejskich? 

2. Czy jest możliwe inne od zaproponowanego powyżej rozwiązanie, by część 

Wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 

dla województwa pomorskiego przywrócić w odniesieniu do Miastka, do stanu sprzed 

Aktualizacji nr 11?  

 

 

Z poważaniem 

 

Poseł Małgorzata Zwiercan 

 


