
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 25 września 2015 r. 

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności 

leczniczej oraz ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej 

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1079) 

 

U S T A W A   z dnia z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   dysponent jednostki - podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, w którego skład wchodzi jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1; 

2)   kwalifikowana pierwsza pomoc - czynności podejmowane wobec osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1; 

3)   lekarz systemu - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej 

albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny 

ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57; 

4)   medyczne czynności ratunkowe - świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane 

przez jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, w warunkach 

pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

5)   miejsce zdarzenia - miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki; 

6)   pielęgniarka systemu - pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w 

dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, 

kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w 

dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, 

kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych 

specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym; 
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7)   pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu 

zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia 

wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o 

wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, 

poz. 657), oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych 

do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8)   stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub przewidywanym w 

krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim 

następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub 

utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności 

ratunkowych i leczenia; 

9)   szpitalny oddział ratunkowy - komórkę organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 

1, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie; 

10)  zespół ratownictwa medycznego - jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 

2, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, 

spełniającą wymagania określone w ustawie; 

11)  centrum urazowe - wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów o 

działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to części 

specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem zadań, w 

sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego, spełniającą 

wymagania określone w ustawie; 

<11a) centrum urazowe dla dzieci – wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział 

ratunkowy, w której to części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą 

organizacyjnie oraz zakresem zadań, w sposób pozwalający na szybkie 

diagnozowanie i leczenie pacjenta urazowego dziecięcego, spełniającą wymagania 

określone w ustawie;> 

12)  pacjent urazowy - osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego 

działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub 

wielonarządowe obrażenia ciała; 
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<12a)  pacjent urazowy dziecięcy – osobę do ukończenia 18. roku życia w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, 

którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała;> 

13)  obszar działania - obszar działania zespołu ratownictwa medycznego, określony w 

sposób zapewniający realizację parametrów czasów dotarcia, o których mowa w art. 24, w 

ramach którego zespół ten będzie dysponowany na miejsce zdarzenia w pierwszej 

kolejności; 

14)  rejon operacyjny - rejon określony w wojewódzkim planie działania systemu, obejmujący 

co najmniej jeden obszar działania; 

15)  
(1)

 System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego - system 

teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego, o 

którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego (Dz. U. poz. 1635), zgłoszeń alarmowych, dysponowanie zespołów 

ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację miejsca 

geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów ratownictwa 

medycznego. 

[Art. 11. 

1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na: 

1)   zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu 

działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska; 

2)   dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i 

podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych; 

3)   transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4)   komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej 

wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

5)   organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych. 

1a. 
(3)

 W ramach medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez 

ratownika medycznego, w tym pod nadzorem lekarza, ratownik medyczny jest uprawniony 

do zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 

Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za 
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wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu 

leczniczego. 

1b. 
(4)

 Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a, ratownik medyczny dokonuje zgodnie z ustawą z 

dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. 

zm.). 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika 

medycznego, w tym pod nadzorem lekarza systemu, kierując się zakresem wiedzy i 

umiejętności nabytych w ramach kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego.] 

 

<Art. 11. 

1. Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na realizacji zadań 

zawodowych, w szczególności na: 

1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności ratunkowych 

udzielanych samodzielnie lub pod nadzorem lekarza; 

2) zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu 

działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

3) transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4) udzielaniu wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

5) edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. 

2. Ratownik medyczny postępuje zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej 

oraz z należytą starannością. 

3. Ratownik medyczny wykonuje zadania zawodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) w podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905); 

2) w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego, o którym mowa w art. 2 pkt 7 i 8 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na 

zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 

7); 
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3) w ramach ratownictwa wodnego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 

sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. 

U. Nr 208, poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779); 

4) w ramach ratownictwa górniczego, o którym mowa w art. 122–124 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 i 1272); 

5) w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa, o której mowa w art. 116 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2015 r. poz. 

611, 1320 i 1336); 

6) w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami 

leczniczymi; 

7) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, 

z późn. zm.) włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w zakresie 

ćwiczeń, szkoleń oraz działań w strefie zagrożenia; 

8) na lotniskach w związku z zapewnieniem wymagań, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.); 

9) w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia 

medycznego imprezy masowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.); 

10) w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba ust. 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.); 

11) w izbach wytrzeźwień, wchodząc w skład zmiany, o której mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 42
3
 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1286); 

12) na stanowisku dyspozytora medycznego. 

4. Za wykonywanie zawodu ratownika medycznego uważa się również: 

1) nauczanie zawodu ratownika medycznego oraz wykonywanie pracy na rzecz 

doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych; 

2) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej 

pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych; 
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3) prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie ratownictwa 

medycznego; 

4) kierowanie i zarządzanie: 

a) ratownikami medycznymi, 

b) dyspozytorami medycznymi; 

5) zatrudnienie lub pełnienie służby na stanowiskach administracyjnych, na których 

wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub 

nadzorem nad udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa 

medycznego. 

5. Ratownik medyczny ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej oraz do 

uzyskania od lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej informacji o stanie zdrowia 

pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych, 

rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach 

podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie 

świadczeń zdrowotnych. 

6. Ratownik medyczny w ramach udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż 

medyczne czynności ratunkowe, wykonuje zlecenia określone w dokumentacji 

medycznej.  

7. Ratownik medyczny dokumentuje świadczenia zdrowotne udzielane w ramach 

realizacji zadań, o których mowa w ust. 3 pkt 2–10, w karcie indywidualnej 

ratownika medycznego. Karta indywidualna ratownika medycznego zawiera dane, o 

których mowa w art. 25 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 

Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.). 

8. Do podmiotów, w których ratownik medyczny udziela świadczeń zdrowotnych, o 

których mowa w ust. 3 pkt 2–10, stosuje się odpowiednio art. 23, art. 24 i art. 26–29 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

9. Ratownik medyczny jest obowiązany: 

1) informować pacjenta o jego prawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; 

2) udzielić pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie wskazanej 

przez pacjenta informacji o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie związanym z 

podejmowaniem medycznych czynności ratunkowych w podstawowym zespole 

ratownictwa medycznego; 
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3) do zachowania tajemnicy zawodowej. 

10. Ratownik medyczny może, po dokonaniu oceny stanu pacjenta, nie podejmować lub 

odstąpić od medycznych czynności ratunkowych albo udzielania świadczeń 

zdrowotnych, jeżeli nie spowoduje to niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego 

uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. Ratownik medyczny uzasadnia i 

odnotowuje w dokumentacji medycznej przyczyny niepodjęcia lub odstąpienia od 

medycznych czynności ratunkowych albo udzielania świadczeń zdrowotnych. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres: 

1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego samodzielnie lub pod nadzorem lekarza systemu, 

2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie 

– kierując się zakresem wiedzy i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed i 

podyplomowego. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

indywidualnej ratownika medycznego, kierując się zakresem wiedzy i umiejętności 

nabytych przez ratownika medycznego oraz uwzględniając konieczność zapewnienia 

realizacji prawa dostępu do tej karty oraz rzetelnego jej prowadzenia.> 

 

Art. 21. 

1. System działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania 

systemu, zwanego dalej "planem", sporządzanego przez wojewodę. 

2. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji. 

3. Plan obejmuje w szczególności: 

1)   charakterystykę potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia mogących wystąpić na 

obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii 

technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej; 

2)   liczbę i rozmieszczenie na obszarze województwa jednostek systemu, o których mowa w 

art. 32 ust. 1; 

3)   obszary działania i rejony operacyjne; 

4)   sposób koordynowania działań jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1; 

5)   kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego; 
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6)   sposób współpracy z organami administracji publicznej i jednostkami systemu, o których 

mowa w art. 32 ust. 1, z innych województw, zapewniający sprawne i skuteczne 

ratowanie życia i zdrowia, bez względu na przebieg granic województw; 

7)   sposób współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, z jednostkami 

współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15; 

8)   
(5)

 informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu ustawy z 

dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego; 

9)   opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu 

dokonania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia koniecznych łączy 

telekomunikacyjnych, zapewniających możliwość niezbędnych przekierowań połączeń z 

centrum powiadamiania ratunkowego do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta zespołów ratownictwa medycznego; 

10)  
(6)

 lokalizację, teren działania i liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych, którą 

określa się, przyjmując za kryterium, że jedno stanowisko przypada na każde 200 tys. 

mieszkańców, jednak nie mniej niż 2 stanowiska dyspozytorów medycznych w 

lokalizacji. 

3a. 
(7)

 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów 

medycznych wojewoda co roku, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca, dokonuje 

analizy liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń. 

3b. 
(8)

 W wyniku analizy, o której mowa w ust. 3a, możliwe jest dostosowanie lokalizacji, 

terenu działania i liczby stanowisk dyspozytorów medycznych, o których mowa w ust. 3 

pkt 10, do aktualnych potrzeb systemu. 

4. W planie umieszcza się ponadto: 

1)   odpowiednią do potrzeb liczbę szpitalnych oddziałów ratunkowych i ich rozmieszczenie, 

kierując się kryterium zapewnienia odpowiedniego czasu dotarcia z miejsca zdarzenia do 

szpitalnego oddziału ratunkowego oraz liczbą zdarzeń; 

2)   wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego; 

[3)   centrum urazowe wraz z informacją o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, 

niezbędnych do realizacji jego zadań, jeżeli centrum urazowe znajduje się na obszarze 

danego województwa.] 

<3) informację o centrum urazowym lub centrum urazowym dla dzieci wraz z 

informacją o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych do realizacji jego 
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zadań, jeżeli centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci znajduje się na 

obszarze danego województwa.> 

5. Umieszczenie elementów planu: 

1)   o których mowa w ust. 4, wymaga uzgodnienia z dyrektorem właściwego wojewódzkiego 

oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; 

2)   dotyczących sposobu współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, z 

jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1, wymaga 

uzgodnienia z właściwym: 

a)  Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

b)  Komendantem Wojskowego Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, 

c)  komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, 

d)  komendantem wojewódzkim Policji, 

e)  komendantem oddziału Straży Granicznej, którego zakres działania obejmuje strefę 

nadgraniczną. 

6. Projekt aktualizacji planu sporządza wojewoda i uzgadnia go z podmiotami, o których 

mowa w ust. 5. 

7. Projekt aktualizacji planu uzgodniony z podmiotami, o których mowa w ust. 5, wojewoda 

przekazuje do zaopiniowania właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom 

samorządu terytorialnego. Jednostki te przedstawiają opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu aktualizacji planu. 

8. Organy jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty są obowiązane dostarczyć, na 

pisemne żądanie wojewody, wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia projektu 

aktualizacji planu. 

9. Wojewoda przekazuje projekt aktualizacji planu ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

w celu zatwierdzenia. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 

aktualizacji planu: 

1)   może zgłosić zastrzeżenia do poszczególnych postanowień projektu aktualizacji planu; 

2)   uzupełnia projekt aktualizacji planu o część dotyczącą lotniczych zespołów ratownictwa 

medycznego. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, minister właściwy do spraw zdrowia 

odmawia zatwierdzenia projektu aktualizacji planu i zaleca wojewodzie dokonanie zmian, 

określając termin wprowadzenia zmian nie dłuższy niż 7 dni. 
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12. Wojewoda zmienia projekt aktualizacji planu zgodnie z zaleceniami ministra właściwego 

do spraw zdrowia i przesyła go ministrowi w celu zatwierdzenia, chyba że w terminie 3 

dni od dnia otrzymania tych zaleceń zgłosi do nich zastrzeżenia. 

13. W terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń minister właściwy do spraw zdrowia 

rozpatruje je, w razie uwzględnienia - zatwierdza projekt aktualizacji planu albo zaleca 

wojewodzie wprowadzenie zmian w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

14. W przypadku zalecenia wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 13, wojewoda 

zmienia projekt aktualizacji planu zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

15. Plan zostaje zaktualizowany z chwilą zatwierdzenia projektu aktualizacji planu. 

16. Ujednolicony tekst planu, w wersji zaktualizowanej, zatwierdzonej przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, wojewoda podaje do publicznej wiadomości, w 

szczególności przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

17. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres danych objętych planem oraz poziom ich szczegółowości, 

2)   ramowy wzór planu 

- mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego planowania i nadzoru nad systemem 

oraz utrzymania przejrzystości i jednolitej konstrukcji planów tworzonych w 

poszczególnych województwach; 

3)   kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, z 

uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z utrzymaniem 

zespołów. 

[Art. 33. 

 1. Szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe oraz jednostka organizacyjna szpitala 

wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego niezwłocznie udzielają niezbędnych świadczeń opieki 

zdrowotnej pacjentowi urazowemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

2. W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, centrum 

urazowe lub jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego zapewnia niezwłoczny 

transport sanitarny pacjenta urazowego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego do najbliższego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.] 
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<Art. 33. 

 1. Szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe, centrum urazowe dla dzieci oraz 

jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego niezwłocznie udzielają 

niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi 

urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

2. W razie konieczności szpital, w którym znajduje się szpitalny oddział ratunkowy, 

centrum urazowe, centrum urazowe dla dzieci lub jednostka organizacyjna szpitala 

wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego zapewnia niezwłoczny transport sanitarny pacjenta 

urazowego, pacjenta urazowego dziecięcego albo osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego do najbliższego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej w odpowiednim zakresie.> 

 

<Art. 39e. 

W centrum urazowym dla dzieci świadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 39g ust. 

1, są udzielane pacjentowi urazowemu dziecięcemu przez zespół lekarzy 

posiadających tytuł specjalisty, zwany dalej „zespołem urazowym dziecięcym”, 

określony w przepisach wydanych na podstawie art. 39h. 

Art. 39f. 

Centrum urazowe dla dzieci: 

1) zabezpiecza, w zakresie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 39g ust. 1, 

populację nie mniejszą niż 1 mln mieszkańców, zamieszkującą obszar pozwalający 

na dotarcie z miejsca zdarzenia do centrum urazowego dla dzieci w ciągu 1,5 

godziny; 

2) współpracuje z publiczną uczelnią, o której mowa w art. 94 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 

27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym; 

3) zapewnia działanie w swojej strukturze specjalistycznych oddziałów zabiegowych: 

a) oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, zapewniającego gotowość co najmniej 

dwóch stanowisk intensywnej terapii do udzielania świadczeń zdrowotnych 

pacjentowi urazowemu dziecięcemu, 
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b) bloku operacyjnego, zapewniającego stałą gotowość co najmniej jednej sali 

operacyjnej do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi urazowemu 

dziecięcemu, 

c) oddziału chirurgii dziecięcej oraz oddziałów lub specjalistów neurochirurgii lub 

neurotraumatologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu; 

4) zapewnia dostęp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, endoskopii 

diagnostycznej i zabiegowej czynnej całą dobę; 

5) zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza 

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie 

kardiochirurgii lub chirurgii klatki piersiowej w czasie nie dłuższym niż 30 minut od 

chwili stwierdzenia okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń; 

6) zapewnia dostępność do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarza 

posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii 

szczękowo-twarzowej w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od chwili stwierdzenia 

okoliczności uzasadniających udzielanie takich świadczeń; 

7) dysponuje lądowiskiem lub lotniskiem dla śmigłowca ratunkowego, zlokalizowanym 

w takiej odległości, aby możliwe było przyjęcie pacjenta urazowego dziecięcego, bez 

pośrednictwa specjalistycznego środka transportu sanitarnego. 

Art. 39g. 

1. Centrum urazowe dla dzieci przyjmuje, kompleksowo diagnozuje i 

wielospecjalistycznie leczy pacjenta urazowego dziecięcego, zgodnie z aktualną 

wiedzą medyczną w zakresie leczenia ciężkich, mnogich lub wielonarządowych 

obrażeń ciała. 

2. Centrum urazowe dla dzieci, po zakończeniu udzielania świadczeń zdrowotnych, o 

których mowa w ust. 1, kieruje pacjenta urazowego dziecięcego do innego oddziału 

szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe dla dzieci lub do przedsiębiorstwa 

innego podmiotu leczniczego w celu kontynuowania leczenia lub rehabilitacji. 

3. Zespół urazowy dziecięcy zaleca wskazania co do dalszego leczenia lub rehabilitacji 

pacjenta urazowego dziecięcego w oddziale szpitala lub w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego, o których mowa w ust. 2, właściwych ze względu na jego stan 

zdrowia. 

Art. 39h. 

Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) szczegółowe wymagania organizacyjne centrum urazowego dla dzieci, w zakresie 

minimalnego wyposażenia diagnostycznego oraz technicznego, 

2) minimalne zasoby kadrowe  zespołu urazowego dziecięcego, 

3) kryteria kwalifikacji osoby do ukończenia 18. roku życia będącej w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego do leczenia w centrum urazowym dla dzieci, 

4) sposób postępowania z pacjentem urazowym dziecięcym 

–  uwzględniając konieczność zapewnienia pacjentowi urazowemu dziecięcemu 

odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej.> 

 

Art. 45. 

1. W przypadku gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie stwierdzony 

stan, który zgodnie ze standardami postępowania, o których mowa w art. 43, wymaga 

transportu z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się centrum 

urazowe albo do jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego lub, gdy tak 

zadecyduje lekarz systemu obecny na miejscu zdarzenia, osobę taką transportuje się 

bezpośrednio do wskazanego szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe albo 

wskazanej jednostki organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. W przypadku 

transportu poza rejon operacyjny transport koordynuje lekarz koordynator ratownictwa 

medycznego. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta urazowego przez szpital, o którym mowa w ust. 

1, albo osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez jednostkę, o której mowa w 

ust. 1, przepis art. 44 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

<Art. 45. 

1. W przypadku gdy u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego zostanie 

stwierdzony stan, który zgodnie ze standardami postępowania, o których mowa w 

art. 43, wymaga transportu z miejsca zdarzenia bezpośrednio do szpitala, w którym 

znajduje się centrum urazowe lub centrum urazowe dla dzieci, albo do jednostki 

organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, lub gdy tak zadecyduje 

kierownik zespołu ratownictwa medycznego, osobę w stanie nagłego zagrożenia 
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zdrowotnego transportuje się bezpośrednio do szpitala, w którym znajduje się 

odpowiednie centrum albo jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w 

zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego, wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora 

ratownictwa medycznego. W przypadku transportu poza obszar działania 

dyspozytorni medycznej, transport koordynuje lekarz koordynator ratownictwa 

medycznego. 

2. W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta urazowego lub pacjenta urazowego 

dziecięcego przez szpital, o którym mowa w ust. 1, albo osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego przez jednostkę, o której mowa w ust. 1, przepis art. 44 ust. 

2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 47. 

1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez szpitalne oddziały ratunkowe oraz 

jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego są finansowane na zasadach i w 

trybie określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach środków określonych w 

planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. 

[2. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentowi urazowemu odbywa 

się oddzielnie dla każdego zakresu tych świadczeń, na zasadach i w trybie określonych w 

ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, w ramach środków określonych w planie finansowym Narodowego 

Funduszu Zdrowia.] 

<2. Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych pacjentowi urazowemu lub 

pacjentowi urazowemu dziecięcemu odbywa się oddzielnie dla każdego zakresu tych 

świadczeń, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach 

środków określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.> 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 

i 905) 
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Art. 207. 

[1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, niespełniający 

wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i urządzenia do tych 

wymagań do dnia 31 grudnia 2016 r.] 

<1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą w dniu wejścia w życie ustawy, 

niespełniający wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, dostosuje pomieszczenia i 

urządzenia do tych wymagań do dnia 31 grudnia 2017 r.> 

2. Podmiot wykonujący działalność leczniczą przedstawi organowi prowadzącemu rejestr 

program dostosowania tego podmiotu do wymagań, o których mowa w art. 22 ust. 1, w 

terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., zaopiniowany przez właściwy organ Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej. Opinia ta jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej. 

 

 

USTAWA z dnia 14 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 742 oraz z 2013 r. poz. 1290) 

 

Art. 11. 

[1. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 3 w 

zakresie dotyczącym art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 25 

ust. 1a-1f ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje 

się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2015 r. podmiot leczniczy prowadzący szpital może zawrzeć 

umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim przypadku przepis art. 25 ust. 3 ustawy, o 

której mowa w art. 1, stosuje się. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, o której 

mowa w art. 1, powstaje z dniem 1 stycznia 2016 r.] 

<1. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 3 

w zakresie dotyczącym art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, oraz 

art. 25 ust. 1a–1f ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. 

2. W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. podmiot leczniczy prowadzący szpital może 

zawrzeć umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w 
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przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim przypadku 

przepis art. 25 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się. 

3. W przypadku określonym w ust. 1 obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, o 

której mowa w art. 1, powstaje z dniem 1 stycznia 2017 r.> 

4. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie 

wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą z powodu niespełnienia wymogu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, 

o której mowa w art. 1, podlegają umorzeniu z mocy prawa. 

5. Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie podlega odrzuceniu w postępowaniu w sprawie zawarcia 

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferta złożona przez oferenta nie 

spełniającego wyłącznie warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której 

mowa w art. 1. 

 


