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Szanowny Pan

                                                                    Stanisław Karczewski 
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 

Dotyczy: oświadczenia złożonego podczas 60 posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 16 maja 2018 roku.

W odpowiedzi na pismo znak: BPS/043-60-1693-WMŁP/18 z 23 maja 2018 roku, 
przy którym przesłano tekst oświadczenia złożonego przez senatora Jana Hamerskiego 
podczas 60 posiedzenia Senatu RP w dniu 16 maja 2018 roku, zawierającego wątpliwości 
dotyczące zmian dokonywanych w Małopolsce w zakresie zamiany ZRM S na ZRM P, 
przekazuję stanowisko wobec przedmiotowego oświadczenia. W pierwszej kolejności chciałbym 
odnieść się do głównych tez zawartych w ww. oświadczeniu, cyt.: „Do mojego biura senatorskiego 
licznie zgłaszają się mieszkańcy powiatów limanowskiego i nowotarskiego z prośbami o podjęcie 
przeze mnie interwencji w sprawie przekwalifikowania całodobowego specjalistycznego zespołu 
ratownictwa medycznego (ZRM „S”) podstawowy zespół ratownictwa medycznego (ZRM „P”) 
w miejscowościach Limanowa, Krościenko nad Dunajcem i Rabka. Wobec tego uprzejmie proszę 
o udzielenie mi pisemnej odpowiedzi na pytanie: dlaczego doszło do takiej zmiany? Wnoszę również 
o ponowną analizę podjętych decyzji i przywrócenie w wymienionych miejscowościach całodobowego 
specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego.”.

Na wstępie należy zauważyć, że wszystkie zmiany małopolskich ZRM typu „S” na 
ZRM typu „P” inicjowane były (i są nadal) przez jednostki samorządu terytorialnego lub 
dyrektorów podmiotów leczniczych. W sytuacji analizy wniosku o przekwalifikowanie ZRM 
uzyskiwana jest opinia starosty i Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny 
ratunkowej. Dodatkowo dyrektor podmiotu przekazuje szczegółową informację o staraniach, 
które podjął, aby zabezpieczyć dyżury lekarskie w ZRM.  Co do zasady powodem 
omawianych zmian jest  brak lekarzy, którzy wyrażają chęć pracy w ZRM. Nie bez znaczenia 
też jest nakładanie przez NFZ kar finansowych na podmioty lecznicze za nierealizowanie 
zakontraktowanych usług przez ZRM typu „S”.

Brak lekarzy (szczególnie lekarzy specjalistów z dziedziny medycyny ratunkowej 
i osób chętnych na otwarcie tej specjalizacji) do pracy w ZRM jest problemem ogólnopolskim 
i bezpośrednio przekłada się on na ogólny spadek liczby ZRM typu „S”. Z informacji 
aktualnie (maj 2018 r.) przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w latach 
2009 - 2018 w Polsce liczba ZRM typu „S” zmniejszyła się o 200, a w samym roku 2018 
planuje się lub już dokonano 64 przekwalifikowań na ZRM z typu „S” na „P”.    
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Mając powyższe na względzie, bez rozwiązań systemowych dotyczących zwiększenia 
grupy lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej i innych zainteresowanych pracą w ZRM 
w perspektywie kolejnych lat należy spodziewać się  dalszego spadku liczby ZRM „S”, co 
dotyczy także Małopolski. Aktualnie nie ma możliwości przywrócenia działania 
przekształconych ZRM „S” z powodu braku wystarczającej liczby lekarzy do zabezpieczenia 
wszystkich dyżurów lekarskich. Przywrócenie zespołów typu „S” byłoby jedynie fikcją, co 
byłoby tragiczne w skutkach dla osoby, do której dyspozytor wysyłałby ZRM „S” mając 
przekonanie że jest w niej lekarz. 

Wniosek o wprowadzenie zmian w zakresie przekwalifikowania 2 ZRM „S” 
na 2 ZRM „P” stacjonujących w miejscowościach: Rabka-Zdrój i Krościenko nad Dunajcem, 
został złożony 8 lutego 2018 r., przez Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. Jana Pawła II w Nowym Targu, w którym jako argument wskazano, cyt.: „(…) 
pogłębiający się brak dostępności lekarzy zainteresowanych pracą w ZRM.”. Ponadto, 
jak wynika z pisma Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II 
w Nowym Targu: cyt.: „Katalog świadczeń realizowanych przez lekarza w miejscu zdarzenia 
jest ograniczony, co powoduje, że większość wyjazdów ZRM „S” zakończonych 
jest przewiezieniem pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego. Rola lekarza w karetce 
ogranicza się do wstępnej oceny stanu pacjenta, stabilizacji funkcji życiowych 
i jego transporcie do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego lub odpowiedniego 
oddziału szpitalnego. Zadania te w dużej mierze mogą być realizowane przez zespół 
wyszkolonych ratowników medycznych.”.

Jednocześnie, w opinii Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana 
Pawła II w Nowym Targu, zmiany w zakresie przekwalifikowania ZRM „S” na ZRM „P”, 
nie wpłyną negatywnie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nowotarskiego. 
Jak wynika z dodatkowych wyjaśnień, złożonych w odrębnym piśmie przez Dyrektora 
Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, biorąc 
pod uwagę braki kadrowe i problemy z zabezpieczeniem świadczeń medycznych udzielanych 
przez lekarzy w ZRM, podejmowano różne rodzaje działań mające na celu pozyskanie 
lekarzy, tj. zamieszczanie ogłoszeń w prasie o zasięgu lokalnym (Tygodnik Podhalański), 
jak i w serwisach internetowych o ogólnopolskim zasięgu (Medycyna Praktyczna, 
Konsylium24), czy też na stronie internetowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Dodatkowo, Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Krakowie, pismem z 23 lutego 2018 r., przekazał Wojewodzie 
Małopolskiemu informację o występujących problemach z zabezpieczeniem obsady lekarskiej 
w ZRM „S” funkcjonujących w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego 
i o karach nakładanych z tego powodu na podmioty lecznicze.

Mając na uwadze zalecenia Ministra Zdrowia, wniosek o przekwalifikowanie ZRM 
„S” na ZRM „P” funkcjonujących na terenie powiatu nowotarskiego, został przesłany 
do zaopiniowania przez Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. 
Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej wyraził pozytywną opinię w tej 
sprawie. 

Informacja o planowanych od 1 kwietnia 2018 r. zmianach w organizacji systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie powiatu nowotarskiego, została przekazana 
do zaopiniowania przez Starostę Nowotarskiego, zgodnie z art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195). 
Starosta Nowotarski wyraził pozytywną opinię w kwestii zmian planowanych na terenie 
powiatu nowotarskiego, w zakresie przekwalifikowania 2 ZRM „S” na 2 ZRM „P” 
stacjonujących w miejscowościach: Rabka-Zdrój i Krościenko nad Dunajcem. Należy 
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również zauważyć, że także Marszałek Województwa Małopolskiego nie wniósł uwag 
do proponowanych zmian dotyczących powiatu nowotarskiego.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje, uwzględniając wniosek 
Dyrektora Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu, 
pozytywną opinię Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, Starosty 
Nowotarskiego oraz brak uwag ze strony Marszałka Województwa Małopolskiego, w kwestii 
planowanych od 1 kwietnia 2018 r. zmian na terenie powiatu nowotarskiego, Aneks nr 28 
do „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne” został 
przesłany do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia. Należy zauważyć, że wszystkie pozostałe 
zmiany w organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (przekwalifikowanie 
ZRM „S” na ZRM „P”, wydłużenie czasu działania ZRM „P”), również uzyskały pozytywne 
opinie Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, jak i starostów 
powiatów, których one dotyczyły.

Minister Zdrowia zaakceptował bez uwag wszystkie planowane od 1 kwietnia 2018 r. 
na terenie województwa małopolskiego zmiany w organizacji systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne (przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P”, wydłużenie czasu 
działania ZRM „P”), w tym przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” stacjonujący 
w miejscowości Rabka – Zdrój oraz Krościenko nad Dunajcem.

Wniosek o wprowadzenie zmiany w zakresie przekwalifikowania 1 ZRM „S” 
na 1 ZRM „P” stacjonujący w miejscowości Limanowa, został złożony 3 sierpnia 2017 r. 
przez Dyrektora Szpitala w Limanowej (pismo nr: NPO-01-10_2/17 z 2 sierpnia 2017 r.), 
w którym jako argument wskazano trudności z zapewnieniem odpowiedniej obsady lekarskiej 
specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego (ZRM „S”) stacjonującego 
w Limanowej.  Należy zwrócić uwagę na fakt, że Dyrektor Szpitala w Limanowej zwracał 
się uprzednio z wnioskiem o przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” stacjonujący 
w Limanowej pismem nr: NPO-01-10/17 z 24 stycznia 2017 r.

Zgodne z opinią Dyrektora Szpitala w Limanowej, wyrażoną w ww. pismach, cyt.: 
„(…) Jednocześnie z analiz prowadzonych przez Szpital wynika, iż efektywność działania 
zespołów wyjazdowych, w składzie z lekarzem, lub wyłącznie ratownikami jest podobna 
(podobny odsetek pacjentów trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego). Tym samym 
zmiana zespołu wyjazdowego ze specjalistycznego na podstawowy w Limanowej 
nie przyniesie szkody dla pacjentów. Szpital dysponuje kadrą profesjonalnie przygotowanych 
ratowników medycznych oraz stosownym zapleczem w postaci dobrze wyposażonego SOR, 
co przy niewielkim od Szpitala obszarze działania zespołu zapewnia pełne bezpieczeństwo dla 
pacjentów (…).”

Należy zauważyć, że Dyrektor Szpitala w Limanowej poinformował, że podejmował 
działania zmierzające do zatrudnienia lekarzy systemu do pracy w ZRM, 
tj.: poprzez zamieszczanie ogłoszeń na stronie internetowej Szpitala w Limanowej, w prasie 
lokalnej w powiecie limanowskim, prasie branżowej, regionalnej. Występował również do Izb 
Lekarskich, podejmowano próby pozyskania lekarzy drogą telefoniczną. Opisane powyżej 
działania nie przyniosły żadnych rezultatów.

Wniosek o przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” funkcjonującego na terenie 
powiatu limanowskiego, został przesłany do zaopiniowania przez Konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej. , który wyraził pozytywną opinię w tej 
sprawie.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że we wniosku Dyrektor Szpitala w Limanowej 
również zwrócił się z prośbą o wydłużenie czasu działania ZRM „P”, stacjonującego 
w miejscowości Wilkowisko (gmina Jodłownik), z 16 do 24 godzin na dobę, co umożliwiłoby 
zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie pomocy medycznej przedszpitalnej 
na terenie powiatu limanowskiego.
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Informacja o planowanych od 1 kwietnia 2018 r. zmianach na terenie powiatu 
limanowskiego została przekazana do zaopiniowania przez Starostę Limanowskiego, zgodnie 
z art. 21 ust. 7 ww. ustawy. Starosta Limanowski wyraził pozytywną opinię w kwestii 
planowanych zmian na terenie powiatu limanowskiego, w zakresie przekwalifikowania ZRM 
„S” na ZRM „P” stacjonujący w miejscowości Limanowa oraz wydłużenia czasu działania 
ZRM „P” stacjonującego w miejscowości Wilkowisko (gmina Jodłownik), z 16 do 24 godzin 
na dobę. Marszałek Województwa Małopolskiego również nie wniósł uwag do 
proponowanych zmian dotyczących powiatu limanowskiego.

Informacja o planowanych na terenie powiatu limanowskiego zmianach od 1 kwietnia 
2018 r. została zamieszczona w Aneksie nr 28 do „Wojewódzkiego planu działania systemu 
Państwowe Ratownictwo Medyczne”, który został przesłany do akceptacji przez Ministra 
Zdrowia. Minister Zdrowia zaakceptował bez uwag wszystkie planowane od 1 kwietnia 2018 
r. na terenie województwa małopolskiego zmiany w organizacji systemu Państwowe 
Ratownictwo Medyczne (przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P”, wydłużenie czasu 
działania ZRM „P”), w tym przekwalifikowanie ZRM „S” na ZRM „P” stacjonujący 
w miejscowości Limanowa oraz wydłużenie czasu działania ZRM „P” stacjonującego 
w miejscowości Wilkowisko (gmina Jodłownik), z 16 do 24 godzin na dobę.

Tak więc uprzejmie informuję, że postulaty Pana Senatora Jana Hamerskiego obiektywnie  
nie są możliwe do zrealizowania, a sposób podejścia do ww. zagadnienia szczegółowo 
opisany na wstępie wskazuje na poważne traktowanie przez Wojewodę Małopolskiego ww. 
problemu i dołożeniu wszelkich starań, aby jedynie w koniecznych sytuacjach dokonywać 
zamiany ZRM S na ZRM P. 

W swoim wystąpieniu Pan Senator Jan Hamerski poruszył dodatkowo kilka kwestii,  
do których wyjaśnienie przedstawiam poniżej. 

Mając na względzie przedstawioną przez Pana Senatora opinię o braku znajomości 
terenu przez dyspozytorów medycznych, niedokładnym działaniu GPS i roli SWD PRM  
informuję, iż ogólnopolski i jednolity w skali kraju System  Wspomagania Dowodzenia SWD 
PRM służy, jak sama nazwa mówi wspomaganiu  efektywnego dysponowania  ZRM 

Dyspozytorzy medyczni są osobami doświadczonymi, często wcześniej pracującymi 
w byłych dyspozytorniach lokalnych lub wywodzący się czy też mieszkający np. na terenie 
powiatu limanowskiego czy nowotarskiego. Jeżeli chodzi o aktualność map, to największym 
problemem jest nie zgłaszanie przez gminy do GUGiK wszelkich zmian lokalizacyjnych. 
Wojewoda Małopolski okresowo przypomina Samorządom Gminnym o obowiązku 
przekazywania wszelkich zmian i koniecznych informacji do GUGiK i o konsekwencjach 
wynikających z braku takiego działania. 

Jeżeli chodzi o poruszane przez Pana Senatora kwestie składu osobowego ZRM 
i kompetencji członków zespołu, to należy mieć na uwadze, że: zgodnie z zapisem § 1 pkt 
6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur 
przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa 
medycznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 66): na miejsce zdarzenia kierowany jest ZRM 
o najkrótszym czasie dotarcia, bez wskazania, czy jest to ZRM „S” z lekarzem, czy ZRM 
„P” bez lekarza. Decydującym w każdej sytuacji zagrożenia życia i zdrowia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami jest czas dotarcia do poszkodowanego.

W zakresie procedur medycznych dla ZRM ramowo określonych w załączniku 6 do 
Zarządzania Nr 64/2016/DSM Prezesa NFZ z 30.06.2016 r. nie ma podziału procedur na 
wykonywane przez lekarza i przez ratowników medycznych. 
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Jak wynika z opinii Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej: 
poziom opieki medycznej realizowany przez ZRM „S” i ZRM „P” jest podobny, jednocześnie 
ratownik medyczny i pielęgniarka systemu posiadają kwalifikacje do udzielania pomocy 
pacjentom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i są przygotowani 
do reagowania w sytuacjach krytycznych i ekstremalnych. Można też zaobserwować coraz 
wyższy poziom wiedzy i kompetencji ratowników medycznych, Dodatkowo za Konsultantem 
wojewódzkim można stwierdzić, że pracujący w ZRM lekarze w znacznej liczbie są tzw. są 
lekarzami systemu a nie specjalistami medycyny ratunkowej, a zatem ich cykl kształcenia 
i przebiega inaczej niż w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Ponadto do Wojewody Małopolskiego nie wpływają informacje od Podmiotów 
Leczniczych, wskazujące na problemy związane z efektami postępowania medycznego 
w kontekście braku lub obecności lekarza w ZRM.

W kwestii liczby osób realizujących zadania w ZRM należy zauważyć że zgodnie 
z art. 36 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zespoły ratownictwa medycznego 
dzielą się na:
1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka 
systemu lub ratownik medyczny;
2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do 
wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik 
medyczny. Kluczowym jest tu sformułowanie: „co najmniej dwie osoby”.
Co istotne, od początku obowiązywania zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, to do dysponenta zespołów ratownictwa medycznego należy decyzja, czy 
obsada podstawowego zespołu ratownictwa medycznego będzie dwu - czy trzyosobowa. 
Aktualnie w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne, w zależności od decyzji dyrektora 
podmiotu leczniczego, funkcjonują zespoły „P” dwu- i trzyosobowe.

Uzupełniając stanowisko o kwestie dotyczące  wykorzystania pojazdów i sprzętu 
używanych przy realizacji zadań ZRM S po przekształceniu ich w ZRM P trzeba zaznaczyć, 
że zgodnie z zapisami art. 36 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
z 8 września 2006 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 j.t.) „zespół ratownictwa medycznego jest 
wyposażony w specjalistyczny środek transportu sanitarnego, spełniający cechy techniczne 
i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane”. Ustawodawca nie wprowadza natomiast ograniczeń, które 
uniemożliwiałby wykorzystywanie ambulansu w wyższym standardzie w podstawowych 
zespołach ratownictwa medycznego. Szczegóły wyposażenia medycznego ZRM określa ww. 
Norma oraz Zarządzania Nr 64/2016/DSM Prezesa NFZ z 30.06.2016 r. 

Mając świadomość nieznacznych różnic między ambulansem typu B (do transportu, 
podstawowego leczenia i monitorowania pacjentów) dla ZRM „P” i C („ruchoma jednostka 
intensywnej opieki” do transportu, zaawansowanego leczenia i monitorowania pacjentów) dla 
ZRM „S” należy podkreślić, iż ambulans typu C będzie z powodzeniem służył także do 
realizacji zadań ZRM „P”. 

Istotne też jest, że w przypadku awarii i wyłączenia z eksploatacji ZRM „S” lub „P” 
ambulans typu C będzie pełnił zastępstwo za dowolny ambulans. Natomiast wyposażenie 
medyczne, związane ze zmianą ZRM typu „S” na ZRM typu „P”, które nie będzie mogło być 
użytkowane bez obecności lekarza (zestaw do drenażu klatki piersiowej, zastawka 
wytwarzająca dodatnie ciśnienie końcowe wydechowe (PEEP), regulowana lub o stałym 
ciśnieniu,  wolumetryczna pompa infuzyjna) może znaleźć zastosowanie w szpitalnym 
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oddziale ratunkowym lub innych oddziałach szpitala, a leki podawane przez lekarza lub 
w obecności lekarza stanowią zasób apteki szpitalnej lub punktu aptecznego i nie będą 
wydawane na stan podstawowego zespołu ratownictwa medycznego. 

Podsumowując, brak jakiegokolwiek uzasadnienia dla wskazywania problemu 
istotności kosztów przekształcenia tych pojazdów, gdyż działania tym zakresie mają charakter 
organizacyjny a nie kosztochłonny. W kwestii bezpieczeństwa istotne jest że nie ubywa ZRM 
lecz się tylko przekształca. Jedyne, realne zmiany finansowe dotyczą stawki dobowej 
przeznaczonej na działanie ZRM, gdyż stawka dobowa zespołu „P” wynosząca 2.907,00 zł 
jest niższa od stawki dla zespołu „S” kształtującej się na poziomie 3.877,00 zł.        

  

Piotr Ćwik

Otrzymują:
1 x Adresat;
1 x aa.
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