
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

na 31. posiedzeniu Senatu
w dniu 22 kwietnia 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Wprowadzenie profesjonalizacji si³ zbrojnych nale¿y rozumieæ jako pe³nienie s³u¿by wojskowej przez
¿o³nierzy zawodowych przy jednoczesnym zawieszeniu obowi¹zkowej zasadniczej s³u¿by wojskowej.
Formalne zawieszenie obowi¹zkowej zasadniczej s³u¿by wojskowej oraz innych form obowi¹zkowej
s³u¿by wojskowej nast¹pi z mocy prawa w trybie ustawowym z dniem 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z §1
rozproszenia MON z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie zwalniania ¿o³nierzy z czynnej s³u¿by wojskowej
i powo³ywania poborowych do odbycia tej s³u¿by w 2009 r. (DzU nr 11, poz. 62), „odstêpuje siê od okreœ-
lenia terminów powo³ywania poborowych do zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego
studentów i absolwentów szkó³ wy¿szych w 2009 r.”. Rozporz¹dzenie wesz³o w ¿ycie 26 stycznia 2009 r.
Oznacza to, i¿ w 2009 r. nie przewiduje siê odbywania wymienionych form obowi¹zkowej s³u¿by wojsko-
wej. NajpóŸniej do koñca sierpnia 2009 r. w Wojsku Polskim nie bêdzie ju¿ ani jednego ¿o³nierza zasad-
niczej s³u¿by wojskowej, a s³u¿bê wojskow¹ bêd¹ pe³nili wy³¹cznie ¿o³nierze ochotnicy.

Czy nie warto by³oby zastanowiæ siê nad mo¿liwoœci¹ wprowadzenia obowi¹zkowych szkoleñ doty-
cz¹cych udzielania pierwszej pomocy dla wszystkich mê¿czyzn i kobiet, maj¹c na uwadze fakt, ¿e nie bê-
dzie ju¿ powo³ania do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej? Takie szkolenia mog³yby byæ prowadzone na
przyk³ad przez trzy dni i zakoñczone egzaminem ze znajomoœci zasad udzielenia pierwszej pomocy. Jest
to doœæ wa¿na sprawa, gdy¿ znakomita wiêkszoœæ Polaków nie zna zasad udzielania pierwszej pomocy.

W dzisiejszych czasach, gdy na drogach jest coraz wiêcej samochodów, czego nastêpstwem jest du¿a
liczba wypadków, brak elementarnej wiedzy dotycz¹cej pierwszej pomocy czêsto jest powodem utraty
¿ycia przez wiele osób.

Wielu ratowników medycznych, podsumowuj¹c swoj¹ codzienn¹ pracê, stwierdza jednoznacznie, ¿e czê-
sto œmieræ osoby, do której nie zd¹¿y³a dojechaæ karetka pogotowia, wynika z braku umiejêtnoœci udziele-
nia pierwszej pomocy medycznej (np. sztuczne oddychanie, masa¿ serca itp.) przez bliskich tej osoby.

W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy rz¹d dostrzega opisany problem, a jeœli tak, to
w jaki sposób zamierza go rozwi¹zaæ.

Ma³gorzata Adamczak




