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Wspólne Konsorcjum dotyczące realizacji zadań w zakresie ratownictwa medycznego na
obszarze czterech powiatów województwa łódzkiego i mazowieckiego

18 stycznia 2017 roku w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym obyło się pierwsze
spotkanie starostów czterech powiatów: łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego
i gostynińskiego, którego celem było wypracowanie wspólnego stanowiska wobec
planowanych zmian ustawowych w ratownictwie medycznym.
Powiat Kutnowski reprezentowali: starosta kutnowski Krzysztof Debich, Pełnomocnik
starosty ds. Pacjenta i Zdrowia Beata Krukowska oraz Zarząd KSS w osobach Marka
Kiełczewskiego i Macieja Nerowskiego. W spotkaniu uczestniczyli również: starosta
łowicki Krzysztof Figat, starosta gostyniński Tomasz Matuszewski, starosta łęczycki
Wojciech Zdziarski, dyrektor szpitala w Łęczycy Andrzej Pietruszka, dyrektor szpitala w
Łowiczu Jacek Kaniewski i sekretarz powiatu gostyńskiego Janusz Brudnowski.
Starosta łowicki Krzysztof Figat mówił o potrzebie konsolidacji działań samorządów
w sprawie prowadzenia ratownictwa medycznego. Nadmienił, że utworzenie wspólnego
samorządowego konsorcjum da możliwość pozyskania dodatkowych przychodów dla
publicznych placówek szpitalnych w poszczególnych powiatach i zapewni bezpieczeństwo
zdrowotne pacjentom.
Następnie p. Beata Krukowska przedstawiła zmiany jakie planowane są w ustawie o
Państwowym Ratownictwie Medycznym. Do najważniejszych z nich zaliczyła m.in.:
planowane powierzenie realizacji umów na świadczenia zdrowotne w rodzaju ratownictwo
medyczne wyłącznie samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz spółkom z
o. o. lub spółkom cywilnym z większościowym udziałem kapitału skarbu państwa lub
samorządu terytorialnego. Projekt cytowanej powyżej ustawy daje możliwość zawierania
wspólnych umów w zakresie ratownictwa medycznego z płatnikiem – tworzenia konsorcjów
podmiotów leczniczych. Dalej starosta kutnowski Krzysztof Debich mówił o konieczności
opracowania biznesplanu dla tworzenia konsorcjum i aktywnej współpracy samorządów w tej
kwestii. Wyraził swoje zadowolenie z obecności starosty gostynińskiego Tomasza
Matuszewskiego, który bardzo przychylnie odniósł się do zapowiedzi podjęcia wspólnych

działań w dziedzinie ratownictwa medycznego. Swoje poparcie
przedsięwzięcia wyraził również: starosta łęczycki Wojciech Zdziarski.
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Na koniec ustalono termin następnego spotkania, które odbędzie się w Łowiczu pod
koniec lutego br.
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