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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. 

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

(druk nr 252) 
 

U S T A W A  z dnia 8 września 2006 r. o PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE 
MEDYCZNYM (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) 

 

[Art. 35. 

1. Szpitalne oddziały ratunkowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w 
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego 
mają obowiązek uzyskać potwierdzenie spełniania wymagań określonych przepisami, 
wydane przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w 
zakresie monitorowania jakości świadczeń zdrowotnych. 

2. Brak potwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, powoduje nieuwzględnienie w planie na rok 
następny szpitalnego oddziału ratunkowego lub jednostki organizacyjnej szpitala 
wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 
ratownictwa medycznego.] 

[Art. 57. 

Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający specjalizację lub 
tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: 
anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii 
dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii.] 
 

<Art. 57. 

1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz posiadający: 

1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co najmniej drugi rok 
specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób 
wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii albo 

2) 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, 
zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub 
izbie przyjęć szpitala. 

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany rozpocząć szkolenie 
specjalizacyjne w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 r. 

3. W przypadku niespełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 2, lekarz przestaje być 
lekarzem systemu, o którym mowa w ust. 1.> 


