
 

Treść odpowiedzi na interpelację nr 123/19 radnych Krzysztofa Strzałkowskiego i 
Bartosza Wiśniakowskiego w sprawie liczby karetek i samochodów 
przeznaczonych do transportu medycznego osób poruszających się na wózku. 

 

Odpowiadając na Państwa interpelację w sprawie karetek i samochodów przeznaczonych do transportu medycznego 

osób poruszających się na wózku, uprzejmie informuję, iż funkcjonujące w ramach Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Warszawie Zespoły Ratownictwa Medycznego działające jako jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

oraz w ramach transportu sanitarnego nie są wyposażone w ruchomą platformę. 

Zgodnie z zapewnieniami Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie pacjenci z niepełnosprawnością otrzymują 

fachową pomoc zarówno podczas medycznych czynności ratunkowych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego 

zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w ramach transportu sanitarnego. Osoba  

z niepełnosprawnością jest transportowana przez Zespół Ratownictwa Medycznego w pozycji siedzącej lub leżącej  

w zależności od stopnia niepełnosprawności.   

Niezależnie od powyższego informuję, że Miasto Stołeczne Warszawa zapewnia specjalistyczne usługi transportowe. 

Usługa jest świadczona na terenie stolicy dla osób niepełnosprawnych, które mogą podróżować samodzielnie, z 

opiekunem, lub psem przewodnikiem. Przewóz osób odbywa się w systemie „od drzwi - do drzwi”, czyli zapewniania 

jest pomoc w wydostaniu się ze zgłoszonego miejsca, dojazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługa 

świadczona jest na terenie m.st. Warszawy oraz w przypadku przewożenia na leczenie lub rehabilitację poza miastem 

(do 20 km od granic Warszawy). Samochody funkcjonujące w ramach usług przewozowych dla osób  

z niepełnosprawnością wyposażone są w ruchome platformy. 

W 2019 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył ponad 16 mln zł na zakup 32 ambulansów,  

w tym 13 karetek w kwocie 6,6 mln zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 

„Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Należy podkreślić, że żaden  

z podmiotów leczniczych Województwa Mazowieckiego udzielających świadczeń opieki zdrowotnych w zakresie 

medycznych czynności ratunkowych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia oraz w ramach transportu sanitarnego nie zgłosił zapotrzebowania na karetkę przystosowaną do 

transportu wózka elektrycznego dla osób z niepełnosprawnością. 

 

  


