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Warszawa, 14 listopada 2014 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(druk nr 767) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przyjęta przez Sejm 7 listopada 2014 r. nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o  Państwowym Ratownictwie Medycznym obejmuje swoim zakresem art. 57 ust. 2, który 

przewiduje termin rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego, dla lekarzy mających 

doświadczenie w wymiarze 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w szpitalnym 

oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa 

medycznego lub izbie przyjęć szpitala. W dotychczasowym stanie prawnym, aby móc 

pozostać w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, osoby te powinny rozpocząć 

specjalizację w dziedzinie medycyny ratunkowej do dnia 1 stycznia 2015 r. Ustawa wydłuża 

ten termin o 3 lata.  

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu, ustawa umożliwi wymienionej grupie lekarzy 

dalszą pracę w składzie specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego po 1 stycznia 

2015 r., a pacjentom zapewni należyty dostęp do świadczeń pozaszpitalnych z zakresu 

ratownictwa medycznego, ponadto umożliwi zachowanie status quo w zakresie udziału 

specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w ogólnej liczbie zespołów. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów 10 października 2014 r. (druk sejmowy 

nr 2834). 

Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Zdrowia, która przedstawiła sprawozdanie 

6 listopada 2014 r., zawierające projekt w brzmieniu wniesionym przez projektodawców, ze 
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zmianą jedynie terminu wejścia w życie, określonego tam na 14 dni od dnia ogłoszenia 

(druk sejmowy nr 2883). 

Drugie czytanie odbyło się na 79. posiedzeniu Sejmu. Ponieważ nie zgłoszono 

poprawek, niezwłocznie przystąpiono do drugiego czytania. 

Za przyjęciem ustawy oddano 244 głosów, przeciwnych – 2, wstrzymało się 187 osób. 

 

III. Uwagi  

Ustawa nie budzi istotnych zastrzeżeń legislacyjnych. Rozumiejąc intencję 

ustawodawcy oraz względy pragmatyczne, należy jednak zwrócić uwagę, że nowelizowanie 

przepisów przejściowych jest niewłaściwą praktyką legislacyjną – jest to trzecia zmiana 

art. 57 w ogólności, a druga – co do terminu rozpoczęcia specjalizacji z medycyny 

ratunkowej, i może być negatywnie oceniana z punktu widzenia spójności, stabilności 

i funkcjonalności systemu prawa. 
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Główny legislator 

 


