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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI   ZDROWIA 

o poselskim projekcie ustawy 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 3837). 
 

Sejm na 101. posiedzeniu w dniu 23 września 2015 r. – zgodnie z art. 47  
ust. 1 regulaminu Sejmu  – skierował  ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3907    
do Komisji Zdrowia  w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 
 

Komisja Zdrowia po rozpatrzeniu  poprawek  na  posiedzeniu  w  dniu  
24 września 2015 r. 

   
wnosi:  
 
W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki: 
 

1) w art. 1 po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„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; 

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); 

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); 

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); 

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 oraz z 2014 r. 

poz. 768); 



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, 628 i 829 oraz z 2014 r. poz. 

693); 

10) w ramach wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu art. 

161ba ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowych ze środków publicznych; 

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

przepisach wydanych na podstawie art. 423 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; 

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 2009 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, 24 i 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; 

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.”.”; 

– KP PO 

– przyjąć 

2) art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 1a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.; 

2) art. 1 pkt 4 w zakresie dotyczącym art. 39f pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 

stycznia 2021.”. 

– KP PO 

– przyjąć 

Uwaga: Poprawki nr 1 i 2 należy głosować łącznie. 
 

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. 
 
 
 

Sprawozdawca                                                              Przewodniczący Komisji  
                                                                                                             

    /-/Grzegorz Sztolcman                                                                /-/Tomasz Latos 
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