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Ratownictwie Medycznym wymaga, aby w skład specjalistycznego zespołu ratownictwa 

medycznego wchodził m. in. lekarz systemu i właśnie problem lekarza systemu (w kontekście 

art. 63, który wymusza do 31 grudnia 2012 r. dostosowanie składu zespołów do wymaganych 

ustawą kwalifikacji) przesądził o podjęciu zmian w ustawie. Pojęcie lekarza systemu definiuje 

art. 3 pkt 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - jest nim lekarz posiadający 

tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo który ukończył co najmniej drugi 

rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej. Zgodnie z art. 57 ustawa dopuszcza dla 

lekarza systemu w okresie przejściowym, do 31 grudnia 2020 r., szerszy zakres specjalizacji. 

Nowelizacja ustawy stanowi dalsze rozszerzenie tych uregulowań (art. 57 ust. 1 pkt 2) 

o uwzględnienie doświadczenia zawodowego w praktyce wykonywania zawodu lekarza 

w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole 

ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala (w wymiarze 3000 godzin), przy czym 

lekarz ten ma obowiązek rozpocząć szkolenie specjalizacyjne do dnia 1 stycznia 2015 r.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił inicjatywę poselską. Projekt wpłynął do Sejmu 25 października 

br. Został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Zdrowia, która odbyła posiedzenie 

15 listopada br. Przygotowane sprawozdanie zmienia brzmienie projektu w zakresie art. 57 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zachowując zgodność z zamierzeniami 

wnioskodawców, jakim jest zapewnienie właściwych składów specjalistycznych zespołów 

ratownictwa medycznego (przy czym eliminuje się wymóg 3-letniego doświadczenia 

w wykonywaniu zawodu w SOR i innych jednostkach wskazanych w projekcie, ale 

pozostawia wymóg legitymowania się 3000 godzin wykonywania zawodu w tych jednostkach 

oraz nakłada obowiązek rozpoczęcia specjalizacji z zakresu medycyny ratunkowej do 

1 stycznia 2015 r.).  

W drugim czytaniu zgłoszono poprawkę do art. 57, która opowiada się za innym 

katalogiem warunków do spełnienia: nakłada obowiązek rozpoczęcia specjalizacji 

w dziedzinie medycyny ratunkowej także na lekarzy innych specjalizacji, których ustawa do 

roku 2020 uznaje za lekarzy systemu (projekt tego nie wymaga) oraz obowiązek 

legitymowania się doświadczeniem w praktyce, polegający na wykazaniu 3000 w/w godzin, 

łączy z udokumentowaniem 3-letniego doświadczenia wykonywania zawodu w SOR, zespole 
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ratownictwa medycznego lub lotniczym zespole ratownictwa medycznego. Komisja Zdrowia 

rekomendowała odrzucenie poprawki.  

Sejm na 27 posiedzeniu w dniu 23 listopada br. przyjął ustawę, za oddano 300 głosów, 

przeciwnych nie było, wstrzymało się od głosu 136. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

W art. 1 w pkt 2, art. 57 ustawy nowelizowanej został zredagowany w stylistyce języka 

potocznego, którego cechą jest, często, nierespektowanie reguł poprawnościowych i brak 

staranności, zarówno co do formy, jak i treści. Jako błąd językowy należy uznać stwierdzenie 

posiadający 3000 godzin [w wykonywaniu zawodu lekarza w określonych podmiotach] 

(ust. 1 pkt 2), ponieważ godzin nie można posiadać.  

Ust. 3 w art. 57 stanowi nadregulację i oczywistość wobec brzmienia ust. 2, który mówi 

o obowiązku rozpoczęcia szkolenia w jednoznacznie i wprost wskazanym terminie, 

bezpośrednio odnosząc się do ust. 1 pkt 2, zaś z punktu widzenia legislacyjnego stanowi 

zbędną kazuistykę.  

Propozycja poprawki:  

„W art. 1 w pkt 2, art. 57 otrzymuje brzmienie: 

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

1) 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 albo 

2) który przez co najmniej 3000 godzin wykonywał zawód lekarza w szpitalnym oddziale 

ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego 

lub izbie przyjęć szpitala i do dnia 1 stycznia 2015 r. rozpoczął szkolenie specjalizacyjne 

w dziedzinie medycyny ratunkowej.”. 

 

 

Główny legislator 

Bożena Langner 


