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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2022 r. 

Opinia do ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej 

(druk nr 689) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

1. Celem uchwalonej przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2022 r. ustawy o Zespole Pomocy 

Humanitarno-Medycznej, określanej dalej jako „opiniowana ustawa”, jest – w ocenie 

projektodawcy zawartej w uzasadnieniu jej projektu – „zwiększenie efektywności w zakresie 

realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu natychmiastowej i niezbędnej pomocy 

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osobom w przypadku zagrożenia ich zdrowia 

lub życia” (str. 2). 

 

2. Opiniowana ustawa: 

1) określa zadania, zasady działania oraz organizację Zespołu Pomocy Humanitarno-

Medycznej, określanego dalej jako „Zespół”; 

2) statuuje zasady finansowania realizacji zadań Zespołu oraz wsparcia realizacji zadań 

Zespołu przez inne podmioty; 

3) przewiduje, że Zespół „osiągnie gotowość operacyjną” do realizacji swych zadań 

nie później niż do dnia 1 września 2022 r.; 

4) ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Opiniowana ustawa została uchwalona w oparciu o projekt wniesiony do Sejmu przez 

Radę Ministrów w dniu 31 marca 2022 r. (druk sejmowy nr 2132). Tego samego dnia 

Marszałek Sejmu skierowała go do Komisji Zdrowia w celu odbycia pierwszego czytania 

i rozpatrzenia. Komisja ta przedstawiła sprawozdanie o projekcie opiniowanej ustawy w dniu 

5 kwietnia 2022 r. (druk sejmowy nr 2144). Podczas drugiego czytania projektu opiniowanej 

ustawy w dniu 6 kwietnia 2022 r. zgłoszono do niego 7 poprawek (druk sejmowy  

nr 2144–A), przy czym podczas trzeciego czytania Sejm przyjął 4 poprawki. Podczas 

sejmowego postępowania legislacyjnego nie dokonano w projekcie opiniowanej ustawy 

zmian, które zmieniałyby jego meritum w sposób znaczący. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

A. Zastrzeżenia co do spójności wewnętrznej i systemowej 

 

1. Określony w art. 3 ust. 1 opiniowanej ustawy zakres zadań Zespołu został uzupełniony 

na etapie sejmowego postępowania ustawodawczego o prowadzenie akcji transportowo-

medycznych związanych z zapewnieniem przewozu z terytorium innego państwa 

lub na to terytorium (pkt 3). Uszło jednak uwadze ustawodawcy sejmowemu, że powołana 

zmiana merytoryczna skutkuje potrzebą dokonania stosownej korekty art. 6 ust. 3 

opiniowanej ustawy, zgodnie z którym w skład Zespołu wchodzą dwie sekcje: ratunkowa 

(tj. realizująca zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1) oraz humanitarna (tj. realizująca 

zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2). 

Przyjmując założenie, że zadanie prowadzenia akcji transportowo-medycznych ma być 

realizowane przez Zespół zarówno w ramach jego funkcji ratunkowej, jak również funkcji 

humanitarnej, zasadne jest rozważenie następującej propozycji poprawki: 

 w art. 6 w ust. 3: 

a) w pkt 1 po wyrazach „w art. 3 ust. 1 pkt 1” dodaje się wyrazy „i 3”, 

b) w pkt 2 po wyrazach „w art. 3 ust. 1 pkt 2” dodaje się wyrazy „i 3”. 
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2. Zgodnie z art. 15 ust. 7 opiniowanej ustawy wydanie z hurtowni farmaceutycznej 

Zespołowi produktów leczniczych nabytych na potrzeby realizowania jego zadań może mieć 

miejsce wyłącznie bezpośrednio przed ich wywozem poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przy czym w momencie wydania przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą 

na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej oraz zatrudniana przez niego osoba 

odpowiedzialna odpowiadają za wykonanie wobec wydawanego produktu leczniczego 

czynności, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.). Powołany przepis opiniowanej 

ustawy w zakresie, w jakim odnosi się do osoby odpowiedzialnej, jest niespójny: 

1) z wyrażoną w art. 2 pkt 21b ustawy – Prawo farmaceutyczne definicją osoby 

odpowiedzialnej, którą „jest kierownik hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni 

farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych odpowiedzialny 

za prowadzenie hurtowni zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami Dobrej 

Praktyki Dystrybucyjnej”; 

2) z wymienionym art. 78 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne, który – statuując  

w pkt 1–15 określone obowiązki – odnosi je wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego 

działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej; 

3) z przepisami art. 81 ust. 2 pkt 4 i 5, art. 127c ust. 1 i ust. 3 pkt 2 oraz art. 127cb ust. 3 

ustawy – Prawo farmaceutyczne, które – formułując określone sankcje administracyjne 

z tytułu naruszenia przepisów art. 78 ust. 1 tej ustawy – odnoszą je wyłącznie 

do przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni 

farmaceutycznej. 

Mając na uwadze powyższą argumentację, zasadna jest rekomendacja następującej 

propozycji poprawki: 

 w art. 15 w ust. 7: 

a) skreśla się wyrazy „oraz zatrudniana przez niego osoba odpowiedzialna w rozumieniu 

art. 2 pkt 21b ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne”, 

b) wyraz „odpowiadają” zastępuje się wyrazem „odpowiada”. 
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3. Art. 17 opiniowanej ustawy nowelizuje art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459), określanej 

dalej jako „ustawa o PRM”, poprzez zaliczenie Zespołu do katalogu jednostek 

współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, nie przewidując jednak 

konsekwencji legislacyjnych w innych przepisach ustawy o PRM. Konieczne jest zatem: 

1) uzupełnienie art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o PRM o odesłanie do pkt 8a tego artykułu, 

dodawanego przez art. 17 opiniowanej ustawy – aktualne brzmienie art. 15 ust. 1 pkt 9 

ustawy o PRM stanowi bowiem m.in. o „podmiotach niewymienionych pkt 1–8 (…), 

które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane do niesienia 

pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”; 

2) dokonanie nowelizacji innych przepisów ustawy o PRM – po uprzednim rozstrzygnięciu 

zakładanego trybu wpisu Zespołu do rejestru jednostek współpracujących z systemem. 

W świetle podniesionych problemów, zasadne jest rozważenie – w zależności 

od koncepcji merytorycznej – następującej propozycji poprawki: 

 jeżeli wpis Zespołu do rejestru jednostek współpracujących z systemem 

ma następować z urzędu: 

– art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15 w ust. 1: 

a) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, o którym mowa w ustawie z dnia 

7 kwietnia 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej 

(Dz. U. poz. …),”, 

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) podmioty niewymienione w pkt 1–8a oraz społeczne organizacje, które 

w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane 

do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”; 

2) w art. 17: 

a) w ust. 1a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 

w brzmieniu: 
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„3) pkt 8a – przez Szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pkt 1, 2, 8 i 8a – z urzędu;”.”; 

 jeżeli wpis Zespołu do rejestru jednostek współpracujących z systemem 

ma następować na wniosek Zespołu: 

– art. 17 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 17. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 15: 

a) w ust. 1: 

– po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, o którym mowa w ustawie 

z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej 

(Dz. U. poz. …),”, 

– pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) podmioty niewymienione w pkt 1–8a oraz społeczne organizacje, które 

w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane 

do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego”, 

b) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 3–7, 8a i 9, mogą być jednostkami 

współpracującymi z systemem, pod warunkiem że:”; 

2) w art. 17: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pkt 3–7, 8a i 9 – na jej wniosek zawierający dane, o których mowa w ust. 3, 

w drodze decyzji administracyjnej.”, 

b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) odmawia jednostce współpracującej z systemem, o której mowa w art. 15 

ust. 1 pkt 3–7, 8a i 9, wpisu do rejestru,”; 

3) w art. 31 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3–7, 

8a i 9, pod względem spełniania wymagań określonych w art. 15 ust. 1a;”.”. 
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B. Zastrzeżenia natury legislacyjnej i redakcyjnej 

 

Względy poprawnego redagowania przepisów prawnych przemawiają za potrzebą 

akceptacji następujących propozycji poprawek: 

1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „przewozu z lub na terytorium innego państwa” 

zastępuje się wyrazami „przewozu z terytorium innego państwa lub na to terytorium”; 

2) w art. 6 w ust. 5 skreśla się wyrazy „ , o którym mowa w art. 13”; 

3) w art. 8 w ust. 5 w pkt 3 wyrazy „przekazywania wynagrodzenia” zastępuje się wyrazami 

„wypłaty wynagrodzenia”; 

4) w art. 8 skreśla się ust. 6; 

5) w art. 11 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 5 oraz 

w art. 15 w ust. 1 i 2 wyrazy „w art. 3” zastępuje się wyrazami „w art. 3 ust. 1”; 

6) w art. 12 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „podmiotów podległych lub nadzorowanych przez 

ministrów kierujących działami administracji rządowej” zastępuje się wyrazami 

„podmiotów podległych ministrom kierującym działami administracji rządowej lub przez 

nich nadzorowanych”; 

7) w art. 13 w ust. 3 wyrazy „w tym planie” zastępuje się wyrazami „w planie organizacji 

i działania ZPHM”; 

8) w art. 18 oraz w art. 19 wyrazy „Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej” zastępuje się 

wyrazem „ZPHM”; 

9) w art. 20 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Zespołu Pomocy 

Humanitarno-Medycznej” zastępuje się wyrazem „ZPHM”. 

Rekomendowane korekty zmierzają odpowiednio do: 

1) zapewnienia językowej poprawności przepisów art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 pkt 3 

opiniowanej ustawy (nr 1 i 6); 

2) zapewnienia (na wzór art. 4 ust. 2 pkt 4, art. 12 ust. 1 i 3, art. 13 ust. 1, 2, 4 oraz 5 pkt 1 

i 2, a także art. 15 ust. 2 opiniowanej ustawy) spójności terminologicznej w zakresie 

posługiwania się określeniem „plan organizacji i działania ZPHM” (nr 2 i 7); 
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3) zastąpienia w art. 8 ust. 5 pkt 3 opiniowanej ustawy niewystępującego w ustawodawstwie 

sformułowania „przekazywania wynagrodzenia” adekwatnym i używanym 

w prawodawstwie sformułowaniem „wypłaty wynagrodzenia” (nr 3); 

4) rezygnacji z unormowań stanowiących legislacyjne superfluum poprzez skreślenie ust. 6 

w art. 8 opiniowanej ustawy (nr 4) – norma wyrażona w tym przepisie została bowiem 

zawarta w szerszym zakresowo ust. 7 tego artykułu; 

5) zapewnienia (na wzór art. 15 ust. 4–11 i 15 opiniowanej ustawy) precyzji stosowanych 

odesłań (nr 5) – zadania Zespołu zostały bowiem określone w art. 3 ust. 1, a kolejny 

(i zarazem ostatni) ustęp tego artykułu odnosi się jedynie do problematyki finansowania 

realizacji zadań Zespołu; 

6) zapewnienia legislacyjnej konsekwencji wprowadzenia w art. 1 pkt 1 opiniowanej ustawy 

skrótu „ZPHM” (nr 8 i 9). 

 

 

 

Piotr Magda 

Główny legislator 


