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KOMISJI ZDROWIA

o poselskim projekcie usta\yy o zmianie ustawy
o Pafistwowym
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Ratownictwie Medycz6/m

Marszałek Sejmu, zgodnie z aft, 37 ust. 1 i art. 40
po zasięgnięciu opirrii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu
projekt ustawy do Komisji Zdrowia - do pierwszego czytania.

Komisja Zdrowia po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu
pol*ryŻszego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu l5 listop adafO|f r.

wnosi:

W y s o k i S e j rn uchwalić raczy załączonv projekt ustawy.

Warszawa, dnia 15 l istopadaf0l2 r.

Sprawozdawca

l-l Marek Hok

ust. 1 regulaminu Sejmu

6 listopada 2012 r, powyŻszy

Przewod niczący Komi sj i

/-/ Bolesław Piecha
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USTAWA 

z dnia                           2012 r. 

 

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

 

Art. 1. 

 W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 
U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.1))

                                                

 wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 35; 

2) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 57. 1. Do dnia 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być lekarz 
posiadający: 

1) specjalizację lub tytuł specjalisty albo który ukończył co naj-
mniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i in-
tensywnej 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, lot-
niczym 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.”.  

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r. 

 

 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 

1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 
2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443, z 2011 r. Nr 30, poz. 151, Nr 112, poz. 654 i Nr 208, 
poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 742. 



Warszaw ,,Łq |istopad a 2a!2 r,

Minister
Spraw Zagranicznych

DPUE - gzo /wĄ3 . n/avt
Óa- aABf

dot.: ZDR{15-0038-12 z 15.11.2012 r.

Pan Bo|esław Plecha
Przewodnicrącv Komisji Zdrowia
Sejrn RP

opinia o zgodnoścl z prawem Unii EuropeJsk|ej poselskiego protektu ustaw1l o zmianie
urtdury o Pa sfiiuowm Ratowr,ictu,le Medycznym ujętego w spmwozddniu KomlsII
Zdlowid (druk nr 877) wyrażona na podstaw|e art. 13 ust. 3 pkt 3 ustaury z dnia 4 wneśn|a
L997 r' o drlałach administracji nądowel (Dz. U. z 2oo7 r. Nr 55, poz. 437 z pÓźn. zm.) w
nriązku 2 art.42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Seimu przez ministra wlaściwego do
spraw cztonkostwa Rzecrypospolitej Polskiei w Unil Europefskiei

Szanowny Po nl e P newodniczący,

w związku z pnedtożonym sprawozdaniem Komisji Zdrowia (druk nr 877) pozwa|am sobie
wyrazić poniższą opinię.

Pro|ekt ustarrry o zmianie ustawy o Paristwowym Ratown|ctvvie Medycznym uięty
w sprawozdaniu Komisji Zdrowia jest zgodny z praurem Unll Europejskiej.

Z powaźaniem

7-, u1D. ii.if t,,ili'a Sf,rary Zagranicznych
SEI{RETA RZ STANLI

nr I
t. \ęłe#tn"

\
Do u{iadomości:
Pan Bartosz Artukowicz
Mf nister Zdrowia


