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porozumień obejmował pas 25 km po obu stronach granicy państwa. Umowa rozszerza 

możliwość udzielenia pomocy drugiej stronie przez umożliwienie wzywania pojedynczego 

zespołu ratowniczego do osoby w stanie nagłym, w sytuacji, w której druga strona nie 

dysponuje wolnym zespołem ratowniczym na danym obszarze. Ułatwienia dotyczą także 

procedury pomocy - wezwanie pomocy następuje przez dyspozytora drugiej strony. Założenia 

Umowy ramowej przewidują udzielanie czynności ratunkowych przez zespół ratunkowy 

Polski albo Niemiec znajdujący się najbliżej miejsca zdarzenia. Umowa przewiduje 

podpisanie porozumień wykonawczych pomiędzy jednostkami terytorialnymi, odpowiednio 

po obu stronach granicy, w celu realizacji jej postanowień. 

Wykonanie Umowy będzie wymagało dokonania zmian w ustawie:  z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), 

z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.   2011 r. Nr 277, poz. 

1634, z późn. zm.) i z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 

174, poz. 1039, z późn. zm.).  

Ustawa, o której mowa w druku nr 236, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Z uwagi na zakres uregulowań Umowy oraz brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 5 Konstytucji 

RP, podlega ona ratyfikacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe, które wpłynęło do Sejmu w dniu 

7 września 2012 r. W pierwszym czytaniu był rozpatrywany przez sejmową Komisję Zdrowia 

i Rodziny oraz Komisję Spraw Zagranicznych. Komisje na wspólnym posiedzeniu przyjęły 

sprawozdanie, w którym wniosły o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.  

Drugie czytanie odbyło się na 25. posiedzeniu Sejmu, na którym podjęto decyzję 

o niezwłocznym przystąpieniu do trzeciego czytania.  

Ustawa została przyjęta przez Sejm w dniu 9 listopada 2012 r. większością głosów 

wynoszącą 421, nikt nie był przeciwny, przy 1 głosie wstrzymującym się.  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

Główny legislator  

Bozena Langner 


