
Oświadczenie w sprawie artykułu w Medexpressie 
zamieszczonego w dniu 03 kwietnia 2019 roku.

W dniu 03 kwietnia zamieściliście Państwo artykuł zatytułowany „ Sytuacja w 
Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego jest 
dramatyczna”
Jako przedstawiciele „przychylnych” dla dyrektora ŚCRMiTS Związków Zawodowych 
chcielibyśmy się odnieść do zawartych w artykule treści.
W ŚCRMiTS działają legalnie trzy Organizacje Związkowe, zdecydowana większość 
członków to ratownicy medyczni. Polski Związek Ratowników Medycznych przy ŚCRMiTS 
„działa” tylko  w mediach, „śladu” działalności czy członków w zakładzie nie ma.
Natomiast jego przedstawiciele zapomnieli  o jednej „drobnej”  rzeczy: choć jednozdaniowym
pismem powiadomić pracodawcę o powstaniu organizacji.
Pracodawca faktycznie z pięcioma osobami rozwiązał umowę o pracę, ale nie z powodu ich 
działalności związkowej, co sąd pracy w uzasadnieniu do wyroku napisał: związku nie było, 
nie ma, przyczyną rozwiązania umowy o pracę nie była działalność związkowa. Przyczyną 
było rozpowszechnianie nieprawdziwych i szkalujących informacji na temat „dramatycznej” 
sytuacji w ŚCRMiTS, rzekomych nieprawidłowościach a wręcz aferach, fatalnym 
zarządzaniu itp. Żadna kontrola nie potwierdziła „rewelacji” przedstawicieli Polskiego 
Związku Ratowników Medycznych, a zawiadomienie o oszczerczych informacjach złożyła do
prokuratury Dyrektor ŚCRMiTS. Faktycznie odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy,
ale w jej wyniku pracodawca nie został ukarany, tak że pisanie że popełnił on wykroczenie to 
kolejna nieprawdziwa informacja. Ogromna ilość odchodzących z pracy to kilkanaście osób, 
w większości uzyskująca świadczenia emerytalne czy rentowe, zatrudnienie utrzymuje się na 
poziomie lat ubiegłych (około tysiąca zatrudnionych , w większości na umowy o pracę), 
kierownicy zespołów wyznaczani są zgodnie z przepisami ustawy o PRM, ratownicy będący 
jednocześnie kierowcami funkcję kierownika zespołu pełnią sporadycznie.
Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach jako
pierwsze w Polsce przed kilkunastu laty wprowadziło teletransmisję danych do Ośrodków 
Hemodynamicznych co dopiero kilka lat później stało się standardem w postępowaniu, jako 
pierwsze w Polsce objęło swoim zasięgiem działania teren całego województwa oraz 
zorganizowało Centralną Zintegrowaną Dyspozytornię Medyczną. Naszym zdaniem jest 
prawdopodobnie najlepiej zorganizowanym zakładem leczniczym zajmującym się 
ratownictwem przedszpitalnym w Polsce z którego inni biorą przykład.
Natomiast Pan Jakub Kasiński oraz kilku innych przedstawicieli „związku ratowników” są  
od kilkunastu miesięcy w konflikcie z Dyrektorem ŚCRMiTS, przeciwko nim toczą się 
postępowania cywilne o naruszenie dóbr osobistych (niektóre już zakończone prawomocnymi
wyrokami) oraz postępowania karne prywatnoskargowe.
Myślimy, że redakcja przed publikacją treści godzących w czyjeś dobre imię, powinna je 
sprawdzić.
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