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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 799) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw dokonuje istotnych w swym wymiarze zmian 

w organizacji i funkcjonowaniu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM). Jak 

wynika z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2137) przedmiotowa 

nowelizacja jest wynikiem analizy funkcjonowania systemu PRM w odniesieniu do obszaru 

dotyczącego funkcjonowania dyspozytorni medycznych, roli dyspozytora medycznego, 

możliwości zastosowania nowoczesnych technologii teleinformatycznych w obszarze 

koordynowania działań poszczególnych uczestników akcji medycznej na miejscu zdarzenia 

i poza nim. Ponadto autorzy podkreślają, iż w projekcie uwzględniono zmiany, które zaszły 

od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, zwanej dalej także „ustawą z dnia 8 września 2006 r.”, w szczególności 

w zakresie funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia PRM, wprowadzonego 

mocą ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. 

W odniesieniu do proponowanych uregulowań w zakresie dyspozytorni medycznych 

w ustawie wprowadza się nową definicję dyspozytorni oraz powierza ich tworzenie 

i prowadzenie wojewodom. W myśl postanowień ustawy na dzień 1 stycznia 2018 r. w kraju 

będą działały wyłącznie wielostanowiskowe dyspozytornie medyczne. Autorzy ustawy 

podkreślają, iż docelowo na każde województwo będzie przypadała jedna dyspozytornia 

medyczna, z wyłączeniem województw śląskiego i mazowieckiego, gdzie z uwagi na znaczną 

liczbę mieszkańców przewiduje się po dwie dyspozytornie medyczne. Zdaniem 
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projektodawców tworzenie wielostanowiskowych dyspozytorni medycznych poprawia 

zarządzanie zespołami ratownictwa medycznego (ZRM) i przynosi wymierne korzyści – 

głównie w postaci skrócenia mediany czasu dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia oraz lepszego 

ich wykorzystania. Dyspozytornia medyczna, zarządzająca znaczną liczbą ZRM, zdolna do 

koordynowania akcji medycznej w zdarzeniach z dużą liczbą poszkodowanych stanowić ma 

punkt centralny systemu PRM na terenie województwa. Od dnia 1 stycznia 2021 r. 

dyspozytornia medyczna będzie komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, a jej obszar 

działania pokryje się z granicami rejonu operacyjnego, na który zawierane będą umowy 

z płatnikiem świadczeń. Dyspozytorzy medyczni będą pracownikami urzędów 

wojewódzkich.  

W okresie przejściowym tj. do dnia 31 grudnia 2020 r. dyspozytornie medyczne będą 

pozostawać w strukturach organizacyjnych dysponentów ZRM. 

Kolejna istotna grupa zmian dotyczy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „SWD PRM”. Celem zmian jest przejęcie przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia całości zadań z zakresu zapewnienia narzędzi 

teleinformatycznych do odbioru oraz obsługi powiadomień o zdarzeniach i zgłoszeń 

alarmowych w systemie PRM. Zmiany w zakresie SWD PRM przewidują m.in. przejęcie 

przez ministra właściwego do spraw zdrowia uprawnień do: nadzorowania, określania 

kierunków rozwoju, pełnienia funkcji administratora i podmiotu odpowiedzialnego za 

rozbudowę i modyfikacje SWD PRM. Utrzymanie i funkcjonowanie tego systemu będzie 

finansowane z budżetu Ministra Zdrowia i wojewodów. W związku z powyższym proponuje 

się w jednostce podległej ministrowi (dysponencie lotniczych zespołów ratownictwa 

medycznego) utworzenie specjalnej komórki organizacyjnej pod nazwą Krajowe Centrum 

Monitorowania Ratownictwa Medycznego.  

Przejęcie SWD PRM przez ministra właściwego do spraw zdrowia podzielone zostanie 

na trzy etapy: 

1) od dnia wejścia w życie ustawy tworzony będzie wydział ds. SWD PRM 

w Ministerstwie Zdrowia;  

2) od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2020 r. powstawać będzie stopniowo 

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego; opracowywana będzie 

dokumentacja konieczna do zgłoszenia zbioru danych do Głównego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych, na bieżąco monitorowane będzie funkcjonowanie SWD PRM 
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w dyspozytorniach medycznych, a także prowadzone będą analizy błędów 

występujących w SWD PRM, celem podejmowania działań zaradczych; równolegle 

będzie realizowana również rozbudowa SWD PRM; 

3) od dnia 1 stycznia 2019 r. przejęcie będzie dotyczyło reszty zadań z zakresu SWD PRM, 

a więc: nadzoru, administrowania SWD PRM i danymi przetwarzanymi w tym systemie. 

W okresie do 31 grudnia 2018 r. nadzór nad SWD PRM i administrowanie tym 

systemem pozostanie w gestii ministra właściwego do spraw administracji publicznej.  

Od dnia 1 stycznia 2019 r. rola administratora SWD PRM oraz rozbudowa 

i modyfikacje SWD PRM powierzone zostaną Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu. 

Wojewodowie, tak jak obecnie, będą zapewniać utrzymanie i funkcjonowanie SWD PRM na 

terenie województwa.  

Jak już wyżej wskazano ustawa przewiduje powołanie w strukturach dysponenta 

lotniczych zespołów ratownictwa medycznego Krajowego Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego (KCMRM). Do zadań KCMRM należeć będzie m.in.:  

1) administrowanie, rozbudowa i modyfikacja SWD PRM w zakresie powierzonym przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia; 

2) opracowywanie na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia opisów przedmiotu 

zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowań 

o udzielnie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do obsługi SWD PRM;  

3) uczestniczenie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 

sprzętu przeznaczonego do obsługi SWD PRM w specjalistycznych środkach transportu 

sanitarnego wykorzystywanych przez ZRM, na stanowiskach pracy wojewódzkich 

koordynatorów ratownictwa medycznego i na stanowiskach pracy dyspozytorów 

medycznych; 

4) przygotowywanie i prowadzenie kursu uprawniającego do pracy na stanowisku 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego oraz dyspozytora medycznego; 

5) monitorowanie przebiegu akcji medycznej w zdarzeniu, którego skutki spowodowały 

stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób; 

6) opracowywanie testów do wstępnej kwalifikacji kandydatów ubiegających się 

o zatrudnienie na stanowiskach dyspozytorów medycznych i wojewódzkich 

koordynatorów ratownictwa medycznego; 

7) opracowanie kryteriów oceny pracy dyspozytora medycznego. 
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Ustawa ponadto rozszerza dotychczasowy katalog jednostek współpracujących 

z systemem PRM o: 

1) podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, oraz  

2) jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, o której mowa 

w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim. 

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że z urzędu do rejestru jednostek współpracujących 

z systemem PRM prowadzonego przez wojewodę będą wpisywane: 

1) jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej; 

2) jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo- 

-gaśniczego; 

3) jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. 

Natomiast jednostki uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego lub górskiego 

będą wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem PRM, na ich wniosek, po 

wydaniu zgody na wykonywanie działań ratowniczych na mocy decyzji ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych.  

Uzyskanie statusu jednostki współpracującej z systemem wpisywanej do powyższego 

rejestru na jej wniosek będzie uzależnione od spełnienia przesłanek odnoszących się 

do osiągania gotowości operacyjnej, dysponowania ratownikami z ważnym zaświadczeniem 

o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy w liczbie niezbędnej 

do zapewnienia gotowości oraz dysponowania środkami łączności niezbędnymi do 

zapewnienia gotowości. 

Kolejną zasadniczą zmianą przewidzianą w ustawie jest eliminacja podmiotów 

niepublicznych posiadających zespoły ratownictwa medycznego z systemu PRM. W myśl 

proponowanych regulacji jednostkami systemu PRM będą jedynie zespoły ratownictwa 

medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa, wchodzące w skład podmiotu leczniczego 

będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej albo jednostką budżetową, 

albo spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów albo akcji należy do Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.  

Ustawa przewiduje również wprowadzenie zmian w zakresie umożliwienia 

wykonywania zadań zawodowych ratowników medycznych przez posiadających 
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odpowiednie kwalifikacje funkcjonariuszy w jednostkach podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej oraz służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, tj. Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży 

Pożarnej.  

Projektowane rozwiązania mają na celu umożliwienie wykonywania zadań ratownika 

medycznego, tj. udzielania świadczeń zdrowotnych przez posiadających odpowiednie 

kwalifikacje funkcjonariuszy służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych w ramach działań antyterrorystycznych, w wyodrębnionych 

oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych Policji, w ramach zadań Służby 

Ochrony Państwa oraz Straży Granicznej a także w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, 

o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas działań ratowniczo-

gaśniczych, ćwiczeń i szkoleń. 

Posiadający kwalifikacje ratownika medycznego – funkcjonariusze służb podległych lub 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych będą mogli udzielać 

świadczeń zdrowotnych: samodzielnie; samodzielnie – w przypadku realizacji zadań 

służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, 

w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych oraz pod nadzorem 

lub w porozumieniu z lekarzem. 

W ustawie wprowadzono także upoważnienie dla Ministra Obrony Narodowej do 

wydania rozporządzeń, które będą określały zakres świadczeń zdrowotnych, które mogą być 

podejmowane przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w jednostkach 

mu podległych. 

Poza wskazanymi powyżej najistotniejszymi rozwiązaniami w ustawie wyprowadzono 

także szereg uregulowań mających na celu m.in. uporządkowanie i doprecyzowanie 

przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

jak już wyżej podniesiono wprowadzenie zmian będących efektem analizy funkcjonowania 

systemu PRM. 

Omawiana nowelizacja wprowadza ponadto zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych, z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie 
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i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz z dnia 22 listopada 

2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Zmiany w przywołanych ustawach 

w przeważającej części wynikają z nowych uregulowań wprowadzanych w ustawie z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Ustawa zawiera także przepisy o charakterze dostosowującym  i przejściowym, których 

konieczność wprowadzenia wynika z faktu zróżnicowania przez projektodawców terminu 

wejścia w życie poszczególnych przepisów ustawy. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Jednakże jak już 

powyżej podkreślano znaczna część regulacji jest rozłożona w czasie i będzie wchodzić 

w życie stopniowo w latach 2019 – 2020. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2137). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Zdrowia. Komisja (druk sejmowy nr 2245) wprowadziła do projektu 

nieliczne poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym oraz poprawki przewidujące: 

– uzupełnienie przedłożenia rządowego o zmianę zdania drugiego w art. 58 ust. 3 ustawy 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, odnoszącego się 

do obowiązku rozwoju zawodowego osoby zatrudnionej na stanowisku dyspozytora 

medycznego, uwzględniającą uchylenie ust. 4 w art. 26 tej ustawy, 

– rozszerzenie nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o zmiany w zakresie art. 136c, 

– zmianę z zakresie maksymalnych limitów wydatkowych na poszczególne lata 

budżetowe, określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 

powiadamiania ratunkowego, 

– usunięcie proponowanego ust. 2 w art. 16 przewidującego stosowanie od dnia 1 lipca 

2021 r. wymagań dotyczących ukończenia kursu dla wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego określonych w art. 29 ust. 6 ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, 

– usunięcie, proponowanego w przedłożeniu rządowym, art. 18 przewidującego 

zachowanie ważności przyjętych na 2018 r. wojewódzkich planów działania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
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– zmianę art. 21 przedłożenia rządowego, zgodnie z którą umowy na wykonywanie zadań 

zespołów ratownictwa medycznego, zawarte przed dniem wejścia w życie nowelizacji 

obowiązują do dnia 31 grudnia a nie jak było proponowane do 30 czerwca 2018 r., 

– modyfikacje przepisów noweli dotyczących odłożenia w czasie obowiązywania 

poszczególnych przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 60. posiedzeniu Sejmu. Zgłoszone 

zostały 2 poprawki proponujące skreślenie pkt 32 w art. 1 oraz art. 19 nowelizacji 

regulujących kwestię eliminacji podmiotów niepublicznych posiadających zespoły 

ratownictwa medycznego w systemu PRM. Poprawki nie uzyskały poparcia Komisji. 

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. Jednakże 

zasadnym wydaje się poddanie pod rozwagę następujących kwestii. 

 

1) art. 1 pkt 16 – proponowany art. 20 ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

Zgodnie z ust. 3 w art. 20 dysponenci jednostek są obowiązani, na żądanie wojewody, 

do umożliwienia realizacji czynności kontrolnych. W odniesieniu do przedmiotowego 

przepisu należy wskazać, iż z godnie z art. 19 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym zadaniem wojewody jest m.in. sprawowanie nadzoru nad systemem PRM na 

terenie województwa. Z istoty nadzoru wynika prawo do kontrolowania objętych nim 

podmiotów, zaś uprawnienie dla podmiotu do przeprowadzania kontroli nakłada na 

kontrolowanych obowiązki w zakresie umożliwienia jej realizacji. Tym samym regulacja 

zawarta proponowanym art. 20 ust. 3 wydaje się być zbędna i należałoby usunąć ją z ustawy;  

 

2) art. 1 pkt 23 – proponowany art. 24f ust. 1 i 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

W myśl art. art. 24f ust. 3 administrator SWD PRM niszczy nagrania, o których mowa 

w ust. 1, po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.  
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Zgodnie zaś z ust. 1 w art. 24f w ramach SWD PRM zapewnia się rejestrowanie nagrań 

rozmów prowadzonych na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa medycznego, z wykorzystaniem łączności telefonicznej, i ich 

przechowywanie przez okres co najmniej 3 lat, licząc od dnia dokonania nagrania.  

Należy zauważyć, że w przywołanym ust. 1 wskazany został jedynie minimalny okres, 

w którym zapewnia się przechowywanie nagrań – a co za tym idzie nie doprecyzowano 

granicznego terminu w jakim przedmiotowe nagrania mogą być przechowywane przez 

administratora SWD PRM. 

Taka redakcja przepisu skutkuje także tym, iż odesłanie zawarte w ust. 3 art. 24f nie 

wskazuje w sposób niebudzący wątpliwości w jakim terminie należy zniszczyć 

zarejestrowane nagrania rozmów. 

 

Uwagi redakcyjne: 

– art. 1 pkt 15, art. 17 ust. 2 pkt 2 – po wyrazie „decyzji” dodaje się wyraz 

„administracyjnej” – doprecyzowanie takie zawierają inne przepisy ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

– art. 20 – wyrazy „w życia” zastępuje się wyrazami „w życie” – poprawka naprawia błąd 

językowy. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński  

Starszy legislator 


