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 Marek Kuchciński 
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Szanowny Panie Marszałku 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym oraz 
niektórych innych ustaw z projektami aktów 
wykonawczych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia. 

 

          Z poważaniem 

 

(-) Beata Szydło 

 
 



 

Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1) 

z dnia 

w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 

medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 

Na podstawie art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres: 

1) medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 

2) świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza. 

§ 2. Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego samodzielnie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. Medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego na zlecenie lekarza określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie określa załącznik nr 3 do 

rozporządzenia.  

§ 5. Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być 

udzielane przez ratownika medycznego na zlecenie lekarza określa załącznik nr 4 do 

rozporządzenia. 

 

                                                 
1) 

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
2) 

. 

 

MINISTER ZDROWIA 

                                                 
2) 

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 

ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587), które utraciło moc z 

dniem … zgodnie z art. …. ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).  
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Załączniki  

do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia  

z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 

 MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE 

SAMODZIELNIE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO 

1. Ocena stanu pacjenta. 

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. 

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- 

-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 

5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych 

z zastosowaniem w szczególności: 

1) rurki ustno-gardłowej; 

2) rurki nosowo-gardłowej; 

3) przyrządów nadgłośniowych; 

4) konikopunkcji. 

6. Odsysanie dróg oddechowych. 

7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc 

metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym 

z użyciem respiratora. 

8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym 

zatrzymaniu krążenia. 

9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora. 

10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 

11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku 

pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. 

12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych 

hemodynamicznie. 

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG. 

14. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 

15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 
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16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 

17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 

18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, 

wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową. 

19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. 

20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu. 

21. Opatrywanie ran. 

22. Tamowanie krwawień zewnętrznych. 

23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 

24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 

25. Przyjęcie porodu. 

26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej. 

27. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu. 

28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.  

29. Podawanie koncentratów rekombinowanych czynników krzepnięcia w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego z zasobów własnych chorego lub z zasobów podmiotu 

leczniczego, w którym ratownik medyczny wykonuje zawód. 

30. Podawanie leków wymienionych w tabeli: 

Lp.  Nazwa międzynarodowa leku Postać 

1.  Acidum acetylsalicylicum  tabletki 

2. Adenosinum roztwór do wstrzykiwań 

3.  Amiodaroni hydrochloridum  roztwór do wstrzykiwań 

4.  Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań 

5. Isosorbidi mononitras tabletki 

6. Budesonidum  zawiesina do nebulizacji 

7.  Captoprilum tabletki 

8.  Clemastinum roztwór do wstrzykiwań 

9. Clonazepamum  roztwór do wstrzykiwań 

10. Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i 

konsultacji z lekarzem oceniającym zapis 

EKG) 

tabletki  

11. Dexamethasoni phosphas roztwór do wstrzykiwań 

12. Diazepamum  tabletki, 

roztwór do wstrzykiwań, 

wlewka doodbytnicza  

13. Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

14. Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań 

15. Fentanylum roztwór do wstrzykiwań 

16. Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań 
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17. Furosemidum roztwór do wstrzykiwań 

18. Glyceroli trinitras tabletki, 

aerozol do stosowania 

podjęzykowego 

19. Glucagoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

20. Glucosum 5% roztwór do wlewu dożylnego 

21. Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań 

22. Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 

23. Hydrocortisonum  roztwór do wstrzykiwań 

24. Hydroxyzinum tabletki, roztwór do wstrzykiwań 

25. Ibuprofenum tabletki 

26. Ketoprofenum tabletki, 

roztwór do wstrzykiwań 

27. Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, 

żel 

28. Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań  

29. Mannitolum – 15% roztwór do wlewu dożylnego 

30. Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań 

31. Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań 

32. Metoprololi tartras roztwór do wstrzykiwań 

33. Midazolamum  roztwór do wstrzykiwań 

34. Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 

35. Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

36. Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego 

37. Natrii hydrogenocarbonas 8,4% roztwór do wstrzykiwań 

38. Papaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

39. Paracetamolum czopki, 

tabletki, 

roztwór do wstrzykiwań 

40. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 

izotoniczny 

roztwór do wlewu dożylnego 

41. Płyny koloidowe niewymagające pobierania 

przed iniekcją krwi na grupę oraz próby 

krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, 

żelatyna modyfikowana) 

roztwór do wlewu dożylnego 

42. Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań,  

roztwór do nebulizacji 

43. Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór 

elektrolitowy  

roztwór do wlewu dożylnego 

44. Thiethylperazinum czopki, roztwór do wstrzykiwań 

45. Ticagrelor (po teletransmisji EKG  

i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis 

EKG) 

tabletki 

46. Tlen medyczny  gaz  

47. Urapidilum  roztwór do wstrzykiwań  
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Załącznik nr 2  

MEDYCZNE CZYNNOŚCI RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE 

PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA ZLECENIE LEKARZA  

1. Medyczne czynności ratunkowe wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wykonanie intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających. 

3. Cewnikowanie pęcherza moczowego. 

4. Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka, po zabezpieczeniu drożności dróg 

oddechowych. 

5. Asystowanie przy innych medycznych czynnościach ratunkowych, niewymienionych 

w załączniku nr 1. 

6. Podawanie leków. 
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Załącznik nr 3 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI 

RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE PRZEZ 

RATOWNIKA MEDYCZNEGO  

1. Ocena stanu pacjenta. 

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. 

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- 

-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 

5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych  

z zastosowaniem w szczególności: 

1) rurki ustno-gardłowej; 

2) rurki nosowo-gardłowej; 

3) przyrządów nadgłośniowych; 

4) konikopunkcji. 

6. Odsysanie dróg oddechowych. 

7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc 

metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym  

z użyciem respiratora. 

8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym 

zatrzymaniu krążenia. 

9. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 

10. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora. 

11. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 

12. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG. 

14. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 

15. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 

16. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, 

wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową. 

17. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.  

18. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań diagnostycznych. 

19. Opatrywanie ran. 
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20. Tamowanie krwawień zewnętrznych. 

21. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 

22.Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 

23. Przyjęcie porodu. 

24. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej. 

25. Cewnikowanie pęcherza moczowego. 

26. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej. 

27. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu. 

28. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu. 

29. Podawanie koncentratów rekombinowanych czynników krzepnięcia w stanach 

nagłego zagrożenia zdrowotnego z zasobów własnych chorego lub z zasobów podmiotu 

leczniczego, w którym ratownik medyczny wykonuje zawód 

30. Podawanie leków wymienionych w tabeli w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 
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Załącznik nr 4 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ MEDYCZNE CZYNNOŚCI 

RATUNKOWE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA 

MEDYCZNEGO NA ZLECENIE LEKARZA 

1. Świadczenia zdrowotne wymienione w załącznikach nr 1–3 do rozporządzenia. 

2. Asystowanie przy drobnych zabiegach chirurgicznych. 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195). Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia …… o zmianie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

…), która w zakresie większości przepisów weszła w życie z dniem ….  

Projektowane rozporządzenie określa zakres świadczeń zdrowotnych, które będzie mógł 

wykonywać ratownik medyczny. Nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym wprowadziła rozdzielenie zakresu świadczeń 

zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego w jednostkach podległych lub 

nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz w pozostałych podmiotach. Powyższe powoduje konieczność ponownego 

wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia rozporządzenia określającego zakres 

świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego: 

1) w podmiotach leczniczych; 

2) w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego; 

3) w ramach ratownictwa wodnego; 

4) w ramach ratownictwa górniczego; 

5) w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa; 

6) na lotniskach; 

7) w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia 

medycznego imprezy masowej; 

8) w ramach wykonywania transportu sanitarnego; 

9) w izbach wytrzeźwień. 

Zakres świadczeń zdrowotnych przewidzianych do wykonywania przez ratownika 

medycznego samodzielnie i na zlecenie lekarza został określony w załącznikach do 

rozporządzenia. Świadczenia zdrowotne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia 

dotyczą medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez ratownika medycznego 

w zespołach ratownictwa medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza. Natomiast 
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świadczenia zdrowotne określone w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia dotyczą 

świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, wykonywanych przez 

ratownika medycznego samodzielnie lub na zlecenie lekarza zarówno w podmiotach 

leczniczych, jak i poza nimi. 

Dotychczas świadczenia zdrowotne przewidziane do wykonywania przez ratownika 

medycznego były określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być 

podejmowane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587). Rozporządzenie to utraciło 

moc z dniem …, w związku z wejściem w życie ww. ustawy z dnia …… w zakresie 

upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia.  

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie medycznych 

czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 

medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane 

przez ratownika medycznego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Marek Tombarkiewicz 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Mateusz Komza - Dyrektor Departamentu Ratownictwa 

Medycznego i Obronności – tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia 

23.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra 

Zdrowia: 

MZ  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie 

medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 

ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. poz. 587 oraz z 2017 r. 

poz. 1364) reguluje zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego 

w podmiotach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

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

Ratownictwie Medycznym wprowadziła rozdzielenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych 

przez ratownika medycznego w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w pozostałych podmiotach. 

Powyższe powoduje konieczność ponownego wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

rozporządzenia określającego zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika 

medycznego: 

1) w podmiotach leczniczych, w tym medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w 

zespołach ratownictwa medycznego; 

2) w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego; 

3) w ramach ratownictwa wodnego; 

4) w ramach ratownictwa górniczego; 

5) w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa; 

6) na lotniskach; 

7) w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu zabezpieczenia medycznego 

imprezy masowej; 

8) w ramach wykonywania transportu sanitarnego; 

9) w izbach wytrzeźwień. 

W odniesieniu do pozostałych podmiotów stosowne rozporządzenia zostaną wydane przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, a także Ministra Obrony Narodowej.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie określa zakres świadczeń zdrowotnych, które będzie mógł wykonywać 

ratownik medyczny poza czynnościami, które będzie mógł wykonywać ratownik medyczny: 

– w jednostkach ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo- 

-gaśniczego, 

– w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub nadzorowane 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

– w wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych, 

– w ramach zadań Biura Ochrony Rządu, 

– w ramach zadań Straży Granicznej. 

Na podstawie projektowanego rozporządzenia ratownik medyczny będzie mógł udzielać świadczeń 

zdrowotnych zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami w podmiotach leczniczych, a także poza nimi 

tj. m. in.  w ramach ratownictwa górskiego, morskiego, górniczego, wodnego i innych. 

Umożliwienie ratownikom medycznym udzielania świadczeń zdrowotnych poza jednostkami 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w zgodzie z zakresem kształcenia przed – i 
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podyplomowego poprawi bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

 Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ratownicy medyczni 13000 Wojewodowie Określenie zakresu 

świadczeń 

zdrowotnych 

udzielanych przez 

ratownika 

medycznego 

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na 

zgłaszanie uwag. 

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania przez następujące podmioty: 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Radę Dialogu Społecznego, Rzecznika Praw Pacjenta, 

Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, 

Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Izbę Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja 

Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Forum Związków 

Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny 

ratunkowej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

pediatrii, Porozumienie Zielonogórskie Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, 

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek 

Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Forum Rozwoju 

Ratownictwa Medycznego, Polską Radę Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów 

Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra 

pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federację Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo 

Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polską Radę 

Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa 

Ratunkowego, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Zawodowe 

Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Komisję Wspólną 

Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Pracodawców – Business Centre Club oraz 

Konfederację Lewiatan. 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia 

zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Ponadto, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

            

Dochody ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje 

dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym 

dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie określa zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

ratownika medycznego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  
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8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Określi zakres świadczeń zdrowotnych, do wykonywania których uprawnieni zostaną ratownicy 

medyczni, poza jednostkami podległymi Ministrowi Obrony Narodowej oraz w jednostkami ochrony 

przeciwpożarowej, włączonymi do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w ramach działań 

antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub nadzorowane przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, w wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach 

antyterrorystycznych, w ramach zadań Biura Ochrony Rządu, w ramach zadań Straży Granicznej. 

Tym samym ratownik medyczny będzie posiadał ściśle określony zakres kompetencji.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 - informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie wpływu 

Określenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika 

medycznego w podmiotach leczniczych, w ramach ratownictwa górskiego 

i narciarskiego, w ramach ratownictwa wodnego, w ramach ratownictwa 

górniczego, w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa, na 

lotniskach, w ramach podmiotu leczniczego wykonując zadania z zakresu 

zabezpieczenia medycznego imprezy masowej, w ramach wykonywania 

transportu sanitarnego, w izbach wytrzeźwień.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Z uwagi na charakter regulacji nie jest zasadna ewaluacja efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

75/11/rch 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  O B R O N Y  N A R O D O W E J
 

z dnia  

w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych 

Na podstawie art. 11a ust. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) ramowe programy wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych; 

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej; 

3) szczegółowe wymogi dla podmiotów prowadzących wojskowo-medyczne kursy 

kwalifikacyjne;  

4) skład i tryb powoływania komisji egzaminacyjnej oraz sposób przeprowadzania 

egzaminów kończących wojskowo-medyczny kurs kwalifikacyjny; 

5) okres ważności zaświadczeń o ukończeniu poszczególnych wojskowo-medycznych 

kursów kwalifikacyjnych; 

6) wzór zaświadczenia o ukończeniu poszczególnych wojskowo-medycznych kursów 

kwalifikacyjnych. 

§ 2. 1. Wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne obejmują następujące zakresy: 

1) czynności ratunkowe, w szczególności: 

a) wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub 

przez nos, z lub bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji 

zastępczej w zależności od wskazań terapeutycznych, 

b) wykonanie konikotomii, 

c) wykonanie blokady obwodowej nerwów; 

2) czynności chirurgiczne, w szczególności: 

a) wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych, 

b) wykonanie fasciotomii, 

c) wykonanie drenażu jamy opłucnowej; 

3) wykonanie badania USG u pacjenta w stanie zagrożenia zdrowotnego; 
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4) podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych pacjentom 

z objawami wstrząsu hipowolemicznego, pod warunkiem ukończenia szkolenia 

z zakresu przetaczania krwi i jej składników; 

5) farmakoterapię, w szczególności podawanie produktów leczniczych, do których 

upoważniony jest ratownik medyczny wykonujący zadania zawodowe w podmiotach 

leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla 

których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi, 

w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań tych 

jednostek, 

6) pomoc psychologiczną poszkodowanym, w szczególności : 

a) ocenę symptomów zaburzeń zachowania prezentowanych przez pacjenta lub 

zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na 

ciężki stres (zaburzenia nerwicowe związane ze stresem),w związku z dalszym 

procesem diagnostyczno-leczniczym, 

b) wsparcie psychologiczne pacjenta podczas procesu diagnostyczno-leczniczego; 

7) podejmowanie czynności w ramach osłony przeciwepidemicznej stanów osobowych 

wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami masowego rażenia, 

według obowiązujących instrukcji i standardów. 

2. Ramowe programy wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych są określone 

w załącznikach nr 1–7 do rozporządzenia. 

§ 3. Zajęcia teoretyczne i praktyczne wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych 

mogą prowadzić lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę 

i umiejętności z zakresu objętego programem kursu. 

§ 4. Wojskowo-medyczny kurs kwalifikacyjny mogą prowadzić podmioty, które: 

1) zapewniają własną kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje 

w dziedzinie: medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii 

i medycyny pola walki; 

2) zapewniają bazę dydaktyczną zgodną ze standardami określonymi w programie kursu, 

w tym do szkolenia praktycznego; 
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3) prowadzą dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kształcenia, 

w szczególności regulaminy organizacyjne kształcenia, protokoły postępowania 

kwalifikacyjnego oraz przebiegu egzaminów; 

4) prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu danego kursu; 

5) posiadają wewnętrzny system oceny jakości kształcenia. 

§ 5. 1. Wojskowo-medyczny kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem z wiedzy 

i umiejętności objętych programem kursu i składa się z dwóch części: egzaminu 

teoretycznego i praktycznego. 

2. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, 

składającego się z zestawu 50 zadań testowych wybranych przez Komisję Egzaminacyjną 

spośród zadań testowych opracowanych przez zespół ekspertów, o którym mowa w art. 11a 

ust. 5. 

3. Karty testowe są przygotowywane, przechowywane i zabezpieczone w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione oraz dostarczane na 

miejsce egzaminu przez kierownika kursu w dniu, w którym ma być przeprowadzony 

egzamin. 

4. Egzamin teoretyczny i praktyczny kończący kurs jest przeprowadzany przez komisję 

egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Obrony Narodowej, w składzie: 

1) lekarz, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu czynności 

z zakresu objętego programem kursu oraz doświadczenie w zabezpieczeniu medycznym 

polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju; 

2) ratownik medyczny, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu 

czynności z zakresu objętego programem kursu oraz doświadczenie w zabezpieczeniu 

medycznym polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju; 

3) lekarz lub pielęgniarka lub ratownik medyczny, będący przedstawicielem komórki 

organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia; 

4) przedstawiciel podmiotu prowadzącego wojskowo-medyczny kurs kwalifikacyjny. 

5. Podstawą zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych 

odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej.  

6. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą trzech losowo 

wybranych zadań egzaminacyjnych. 

7. Zadania egzaminacyjne, o których mowa w ust. 6, oraz skala ocen opracowywane są 

przez zespół ekspertów, o którym mowa w art. 11a ust. 5.  
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8. Wykonanie zadań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 6, jest oceniane w skali 

ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 

2 (niedostateczny). 

9. Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej 

arytmetycznej ocen cząstkowych, uzyskanych za poszczególne zadanie, zaokrąglona do 

oceny, o której mowa w ust. 8, przy czym egzamin praktyczny uważa się za zaliczony, jeżeli 

osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej dobrą. 

10. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki: 

1) uczestniczyła we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych; 

2) uzyskała pozytywne wyniki podczas zajęć teoretycznych i praktycznych kursu. 

11. W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy części egzaminu lub z ważnych 

przyczyn losowych nie stawi się na egzaminie, przystępuje do egzaminu w następnym 

terminie, nie więcej jednak niż 1 raz. 

§ 6. 1 Wzór zaświadczenia o ukończeniu wojskowo-medycznego kursu 

kwalifikacyjnego jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia. 

2. Okres ważności poszczególnych wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych 

jest określony w załącznikach nr 1–7 do rozporządzenia. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Obrony Narodowej  

z dnia ... (poz. ...) 

Załącznik nr 1 

 

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH 

 

I. Założenia organizacyjno-programowe: 

Cel główny kształcenia: 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania 

zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 

samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wystąpienia zagrażających 

życiu stanów nagłych.  

Szczegółowe cele kształcenia: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

1) wykonania intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez 

nos, z lub bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej 

w zależności od wskazań terapeutycznych; 

2) wykonania konikotomii; 

3) wykonania blokady nerwów obwodowych. 

II. Plan nauczania 

Lp. Temat, zagadnienie 

Liczba godzin 

zajęć 

teoretycznych 

Liczba czynności do 

wykonania podczas zajęć 

praktycznych 

(z użyciem symulacji 

wysokiej wierności / 

podczas zajęć klinicznych) 

1.  

Intubacja dotchawicza w laryngoskopii 

bezpośredniej przez usta lub przez nos, z lub bez 

użycia środków zwiotczających oraz 

prowadzenie wentylacji zastępczej w zależności 

od wskazań terapeutycznych 

2 

 

 

10/w miarę możliwości 

2.  Procedura wykonania konikotomii 1 10/w miarę możliwości 

3.  

Budowa i anatomia układu nerwowego 

człowieka ze szczególnym uwzględnieniem 

nerwów obwodowych 

2 - 
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4.  
Wskazania, przeciwwskazania i zasady 

wykonania blokady nerwów obwodowych 
1  

5.  Wykonanie blokady nerwów obwodowych - 10/w miarę możliwości 

Liczba godzin ogółem 6 godzin  

 

III. Wykaz umiejętności wynikowych – ogólne i szczegółowe efekty kształcenia: 

Zna: 

– zasady aseptyki i antyseptyki, 

– procedurę wykonania konikotomii, 

– wskazania, przeciwwskazania i zasady wykonania blokady nerwów obwodowych, 

– procedurę wykonania intubacji dotchawiczej przez usta lub przez nos, z lub bez 

użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej. 

Potrafi: 

– przygotować pacjenta do wykonania intubacji, 

– wykonać intubację dotchawiczą przez usta lub przez nos, z lub bez użycia środków 

zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej. 

IV. Treści nauczania: 

1. Intubacja dotchawicza w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez nos, z lub 

bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej 

w zależności od wskazań terapeutycznych. 

2. Procedura wykonania konikotomii. 

3. Budowa i anatomia układu nerwowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem 

nerwów obwodowych. 

4. Wskazania, przeciwwskazania i zasady wykonania blokady nerwów obwodowych. 

5. Wykonanie blokady nerwów obwodowych. 

V. Wskazówki metodyczne: 

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych oraz 

ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków symulacji medycznej i pola 

walki. 

2. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach szpitalnych 

realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu. 

3. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych 

warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań 

wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie grupy kursantów adekwatnie 

do specyfiki realizowanych zadań i rodzaju wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, 

Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym 

wyposażeniu (hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe 

wyposażenie i sprzęt medyczny). 
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4. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych 

określonych w wykazie umiejętności wynikowych. 

VI. Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej: 

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej: 

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne 

w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu, stanowiące gwarancję 

wysokiego poziomu nauczania, spośród: 

a) lekarzy posiadających specjalizacje albo który ukończył co najmniej drugi rok 

specjalizacji w dziedzinie: 

 anestezjologii i intensywnej terapii, lub 

 chirurgii, lub 

 ortopedii i traumatologii ruchu, lub 

 epidemiologii, lub 

 hematologii 

– posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

b) pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa, z tytułem specjalisty 

w dziedzinach pielęgniarstwa:  

 anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub 

 chirurgicznego, lub 

 operacyjnego, lub 

 ratunkowego, lub 

 epidemiologicznego 

– posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku (specjalności) 

ratownictwo medyczne/ ratownik medyczny i co najmniej  

2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, 

d) psychologów posiadających tytuł magistra, i co najmniej 2-letnie doświadczenie 

zawodowe; 

2) koordynatora realizacji programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób 

przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego zgodnie zrealizowanym 

programem kursu; 

3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenia 

w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów wojskowych 

w misjach poza granicami państwa. 
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2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:  

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, 

w szczególności:  

a) sale wykładowe, 

b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, wymaganym 

do realizacji programu kursu, 

c) salę symulacji wysokiej wierności, 

d) dostęp do oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej 

określone programu kursu; 

2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych; 

3) dostęp do pracowni patomorfologii. 

VII. Okres ważności kursu: 

2 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
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Załącznik nr 2 

 

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI CHIRURGICZNYCH 

 

I. Założenia organizacyjno-programowe: 

Cel główny kształcenia: 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania 

zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 

samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wystąpienia zagrażających 

życiu stanów nagłych pochodzenia chirurgicznego.  

Szczegółowe cele kształcenia: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

1) wykonania drobnych zabiegów chirurgicznych; 

2) wykonania fasciotomii; 

3) wykonania drenażu jamy opłucnowej. 

II. Plan nauczania 

Lp. Temat, zagadnienie 
Liczba godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba czynności do 

wykonania podczas zajęć 

praktycznych 

(z użyciem symulacji wysokiej 

wierności / podczas zajęć 

klinicznych) 

6.  Budowa skóry 2 - 

7.  Rodzaje ran 2 - 

8.  
Wskazania do wykonania 

fasciotomii 
1 - 

9.  

Wykonanie drenażu jamy 

opłucnowej – wskazania, 

procedura 

2 - 

10.  Szycie ran powierzchownych 4 10/5 

11.  

Wykonanie drobnych zabiegów 

chirurgicznych – chirurgiczne 

oczyszczenie rany, usunięcie 

ropnia, usunięcie ciał obcych 

z powierzchni skóry  

4 10/5 

12.  Wykonanie drenażu jamy opłucnej  2 10/5 

Liczba godzin ogółem 17 godzin - 
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III. Wykaz umiejętności wynikowych – ogólne i szczegółowe efekty kształcenia: 

Zna: 

– zasady aseptyki i antyseptyki, 

– organizację pracy zespołu chirurgicznego oraz zadania każdego jej członka, 

– wskazania i przeciwskazania do wykonania fasciotomii, 

– wskazania i przeciwskazania do wykonania drenażu opłucnej, 

– zasady szycia powłok skóry i rewizji rany. 

Potrafi: 

– wykonać szycie powłok skórnych, 

– wykonać rewizję rany, 

– wykonać prawidłowo procedurę fasciotomii, 

– wykonać drenaż opłucnej. 

IV. Treści nauczania: 

1. Budowa skóry. 

2. Rodzaje ran. 

3. Wskazania do wykonania fasciotomii. 

4. Szycie ran powierzchownych. 

5. Wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych – chirurgiczne oczyszczenie 

rany, usunięcie ropnia, usunięcie ciał obcych z powierzchni skóry. 

6. Wykonanie drenażu jamy opłucnej. 

V. Wskazówki metodyczne: 

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych oraz 

ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków symulacji medycznej i pola 

walki. 

2. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach szpitalnych 

realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu. 

3. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych 

warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań 

wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie grupy kursantów adekwatnie 

do specyfiki realizowanych zadań i rodzaju wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, 

Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym 

wyposażeniu (hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe 

wyposażenie i sprzęt medyczny). 

4. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych 

określonych w wykazie umiejętności wynikowych. 
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VI. Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej: 

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej: 

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne 

w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu, stanowiące gwarancję 

wysokiego poziomu nauczania, spośród: 

a) lekarzy posiadających specjalizacje albo który ukończył co najmniej drugi rok 

specjalizacji w dziedzinie: 

 anestezjologii i intensywnej terapii, lub 

 chirurgii, lub 

 ortopedii i traumatologii ruchu, lub 

 epidemiologii, lub 

 hematologii 

– posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

b) pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa, z tytułem specjalisty 

w dziedzinach pielęgniarstwa:  

 anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub 

 chirurgicznego, lub 

 operacyjnego, lub 

 ratunkowego, lub 

 epidemiologicznego 

– posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne/ ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych, 

d) psychologów posiadających tytuł magistra, i co najmniej 2-letnie doświadczenie 

zawodowe; 

2) koordynatora realizacji programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób 

przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego zgodnie 

zrealizowanym programem kursu; 

3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenia 

w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów 

wojskowych w misjach poza granicami państwa. 
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2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:  

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, 

w szczególności:  

a) sale wykładowe, 

b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, wymaganym 

do realizacji programu kursu, 

c) salę symulacji wysokiej wierności, 

d) dostęp do oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej 

określone programu kursu; 

2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych; 

3) dostęp do pracowni patomorfologii. 

VII. Okres ważności kursu: 

1 rok od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
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Załącznik nr 3 

 

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE WYKONANIA BADANIA USG U PACJENTA 

W STANIE ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO 

 

I. Założenia organizacyjno-programowe: 

Cel główny kształcenia: 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania 

zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 

samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wystąpienia zagrażających 

życiu stanów nagłych pochodzenia wewnętrznego.  

Szczegółowe cele kształcenia: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

1) rozpoznania i wczesnego reagowania w przypadku urazów wewnętrznych zarażających 

życiu; 

2) znajomości protokołów używanych w ultrasonografii stanów nagłych; 

3) wykonania protokołu FAST, FEER, BLUE, RADIUS. 

II. Plan nauczania 

Lp. Temat, zagadnienie 
Liczba godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba godzin  

szkolenia 

praktycznego  

(zajęcia kliniczne 

oraz ćwiczenia) 

1.  

Rozpoznanie symptomów i wczesne 

reagowanie w przypadku urazów 

wewnętrznych zagrażających życiu 

4 

8 

2.  
Protokoły ultrasonograficzne stanów 

nagłych 
4 

Liczba godzin ogółem 16 godzin 

 

III. Wykaz umiejętności wynikowych – ogólne i szczegółowe efekty kształcenia: 

Zna objawy urazów wewnętrznych zagrażających życiu. 

Potrafi wykonać protokół FAST, FEER, BLUE, RADIUS. 

IV. Treści nauczania: 

1. Rozpoznanie symptomów i wczesne reagowanie w przypadku urazów 

wewnętrznych zagrażających życiu. 

2. Protokoły ultrasonograficzne stanów nagłych. 
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V. Wskazówki metodyczne: 

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych oraz 

ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków symulacji medycznej i pola 

walki. 

2. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach szpitalnych 

realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu. 

3. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych 

warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań 

wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie grupy kursantów adekwatnie do 

specyfiki realizowanych zadań i rodzaju wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, Siły 

Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym wyposażeniu 

(hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe wyposażenie i sprzęt 

medyczny). 

4. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych 

określonych w wykazie umiejętności wynikowych. 

VI. Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej: 

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej: 

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne 

w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu, stanowiące 

gwarancję wysokiego poziomu nauczania, spośród: 

a) lekarzy posiadających specjalizacje albo który ukończył co najmniej drugi 

rok specjalizacji w dziedzinie: 

 anestezjologii i intensywnej terapii, lub 

 chirurgii, lub 

 ortopedii i traumatologii ruchu, lub 

 epidemiologii, lub 

 hematologii 

– posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

b) pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa, z tytułem 

specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa:  

 anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub 

 chirurgicznego, lub 

 operacyjnego, lub 

 ratunkowego, lub 

 epidemiologicznego 
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– posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne/ ratownik medyczny i co najmniej  

2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności 

ratunkowych, 

d) psychologów posiadających tytuł magistra, i co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe; 

2) koordynatora realizacji programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób 

przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego zgodnie 

zrealizowanym programem kursu; 

3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej 

doświadczenia w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich 

kontyngentów wojskowych w misjach poza granicami państwa. 

2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:  

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, 

w szczególności:  

a) sale wykładowe, 

b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, 

wymaganym do realizacji programu kursu, 

c) salę symulacji wysokiej wierności, 

d) dostęp do oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej 

określone programu kursu; 

2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych; 

3) dostęp do pracowni patomorfologii. 

 

VII. Okres ważności kursu: 

2 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
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Załącznik nr 4 

 

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE PODAWANIA KRWI, SKŁADNIKÓW KRWI 

I PREPARATÓW KRWIOZASTĘPCZYCH 

 

I. Założenia organizacyjno-programowe: 

Cel główny kształcenia: 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania 

zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 

samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wystąpienia zagrażających 

życiu stanów nagłych pochodzenia kardiogennego.  

Szczegółowe cele kształcenia: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

1) rozpoznania i wczesnego reagowania w przypadku nagłego zatrzymania oddechu 

i krążenia; 

2) farmakoterapii stanów nagłych pochodzenia kardiologicznego; 

3) znajomości algorytmu postępowania w bradykardii; 

4) wykonania przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku 

pacjentów niestabilnych hemodynamicznie; 

5) znajomości algorytmu postępowania w tachykardii; 

6) wykonania kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych 

hemodynamicznie; 

7) wykonania intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub 

przez nos, z lub bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji 

zastępczej w zależności od wskazań terapeutycznych. 

II. Plan nauczania 

Lp. Temat, zagadnienie 
Liczba godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba godzin  

szkolenia 

praktycznego  

(zajęcia kliniczne 

oraz ćwiczenia) 

1.  

Składniki krwi i produkty krwiopochodne: 

produkcja, wartość biologiczna, transport, 

przechowywanie. 

2 

 

 

 

 

 
2.  

Wskazania do przetaczania składników 

krwi produktów krwiopochodnych. 
1 
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3.  
Zasady przetaczania składników krwi 

i produktów krwiopochodnych. 
2 

 

 

 

 

 

12 

4.  

Podstawy immunologii 

transfuzjologicznej: ważne układy 

antygenowe krwinek czerwonych, białych, 

płytek krwi; immunizacja potransfuzyjna. 

Elementarne zasady przestrzegania 

zgodności antygenowej i serologicznej 

między biorcą a dawcą krwi. Zasady 

pobierania próbek krwi do badań 

serologicznych. 

 

 

 

2 

5.  
Czynniki chorobotwórcze przenoszone 

drogą krwi. 
2 

6.  

Cykl wytwarzania składników krwi. 

Podstawowe badania 

immunohematologiczne wykonywane 

przed przetoczeniem krwi. Powikłania 

poprzetoczeniowe. 

2 

7.  Zajęcia praktyczne. - 

Liczba godzin ogółem 23 godzin 

 

III. Wykaz umiejętności wynikowych – ogólne i szczegółowe efekty kształcenia: 

Zna: 

– zasady aseptyki i antyseptyki, 

– zasady przetaczania składników krwi i produktów krwiopochodnych, 

– zasady pobierania próbek krwi do badań serologicznych, 

– zasady przestrzegania zgodności antygenowej i serologicznej między biorcą 

a dawcą krwi, 

– organizację pracy osób dokonujących przetaczania krwi, 

– zasady działania procedury przetoczenia krwi od biorcy tzw. chodzącego banku 

krwi („Walking Blood Bank”). 

Potrafi: 

– przygotować zestaw przetoczeniowy, 

– wykonać przetoczenie krwi. 

IV. Treści nauczania: 

1) składniki krwi i produkty krwiopochodne: produkcja, wartość biologiczna, 

transport, przechowywanie; 

2) wskazania do przetaczania składników krwi produktów krwiopochodnych; 
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3) zasady przetaczania składników krwi i produktów krwiopochodnych; 

4) podstawy immunologii transfuzjologicznej:  

a) ważne układy antygenowe krwinek czerwonych, białych, płytek krwi, 

b) immunizacja potransfuzyjna; elementarne zasady przestrzegania zgodności 

antygenowej i serologicznej między biorcą a dawcą krwi, 

c) zasady pobierania próbek krwi do badań serologicznych; 

5) czynniki chorobotwórcze przenoszone drogą krwi; 

6) cykl wytwarzania składników krwi; podstawowe badania immunohematologiczne 

wykonywane przed przetoczeniem krwi; powikłania poprzetoczeniowe; 

7) zajęcia praktyczne. 

V. Wskazówki metodyczne: 

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych oraz 

ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków symulacji medycznej i pola 

walki. 

2. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach szpitalnych 

realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu. 

3. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do realnych 

warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem specyfiki zadań 

wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie grupy kursantów adekwatnie 

do specyfiki realizowanych zadań i rodzaju wojsk (np. oddzielnie Wojska Specjalne, 

Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym 

wyposażeniu (hełm, kamizelka taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe 

wyposażenie i sprzęt medyczny). 

4. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych 

określonych w wykazie umiejętności wynikowych. 

VI. Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej: 

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej: 

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne 

w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu, stanowiące gwarancję 

wysokiego poziomu nauczania, spośród: 

a) lekarzy posiadających specjalizacje albo który ukończył co najmniej drugi rok 

specjalizacji w dziedzinie: 

 anestezjologii i intensywnej terapii, lub 

 hematologii 

– posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 
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b) pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa, z tytułem specjalisty 

w dziedzinach pielęgniarstwa:  

 anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub 

 chirurgicznego, lub 

 operacyjnego, lub 

 ratunkowego, lub 

 epidemiologicznego, 

– posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne/ ratownik medyczny i co najmniej 2-letnie 

doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych; 

2) koordynatora realizacji programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób 

przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego zgodnie 

zrealizowanym programem kursu; 

3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenia 

w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów 

wojskowych w misjach poza granicami państwa. 

2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:  

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, 

w szczególności:  

a) sale wykładowe, 

b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, 

wymaganym do realizacji programu kursu, 

c) salę symulacji wysokiej wierności, 

d) dostęp do oddziałów realizujących świadczenia określone programu kursu; 

2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych. 

VII. Okres ważności kursu: 

2 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 

  



– 20 – 
 

Załącznik nr 5 

 

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE FARMAKOTERAPII 

 

I. Założenia organizacyjno-programowe: 

Cel główny kształcenia: 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania 

zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 

samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku wystąpienia zagrażających 

życiu stanów nagłych oraz podawania produktów leczniczych, do których upoważniony jest 

ratownik medyczny wykonujący zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących 

jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym 

jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy 

zabezpieczeniu medycznym działań tych jednostek. 

Szczegółowe cele kształcenia: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie właściwości i sposobów podawania produktów 

leczniczych wymienionych w tabeli: 

 

Lp. 
Nazwa powszechnie stosowana 

(nazwa w języku polskim) 

Postać 

 

1. 2. 3. 

1.  Acidum tranexamicum  

(Kwas traneksamowy) 

roztwór do wstrzyknięć 

2.  Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 

(Amoksycylina) 

roztwór do wstrzyknięć 

3.  Ciprofloxacinum 

(Ciprofloksacyna) 

roztwór do wstrzyknięć 

4.  Clindamycinum 

(Klindamycyna) 

roztwór do wstrzyknięć 

5.  Cefotetan 

(Cefotetan) 

roztwór do wstrzyknięć 

6.  Cloxacillinum 

(Kloksacylina) 

roztwór do wstrzyknięć 

7.  Etomidate 

(Etomidat) 

roztwór do wstrzyknięć 

8.  Ertapenem 

(Ertapenem) 

roztwór do wstrzyknięć 

9.  Fentanylum  

(Fentanyl) 

doustna – lizak 

10.  Ketaminum 

(Ketamina) 

roztwór do wstrzyknięć 

11.  Mannitolum  

(Mannitol – 5%, 10%, 20%) 

roztwór do wlewu 

dożylnego 
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12.  Moxifoxacin 

(Moksyfloksacyna) 

tabletki 

13.  Neostigmine methilsulphate 

(Neostygmina) 

roztwór do wstrzyknięć 

14.  Propofol 

(Propofol) 

roztwór do wstrzyknięć 

15.  Vecuronium bromide 

(Wekuronium) 

roztwór do wstrzyknięć 

16.  Suxamethonii chloridum (chlorsuccilin) 

(Sukcynocholina) 

roztwór do wstrzyknięć 

17.  Bacitracinum 

(Bacytracyna) 

krople do oczu 

18.  Proxymetacaine hydrochloride 

(Proksymetakaina) 

krople do oczu 

Tabela nr 1.  

II. Plan nauczania 

Lp. Temat, zagadnienie 
Liczba godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba godzin  

szkolenia 

praktycznego  

(zajęcia kliniczne 

oraz ćwiczenia) 

1.  
Budowa, skład, właściwości i sposób 

podania leków wymienionych w tabeli nr 1 
9 

- 

2.  
Przeciwwskazania do podania każdego 

z leków wymienionych w tabeli nr 1 
 

3.  
Procedury podania leków wymienionych 

w tabeli nr 1  
- 9 

Liczba godzin ogółem 18 godzin 

 

III. Wykaz umiejętności wynikowych – ogólne i szczegółowe efekty kształcenia: 

Zna: 

– budowę i właściwości chemiczne leków wymienionych w tabeli nr 1, 

– przeciwwskazania do podania leków wymienionych w tabeli nr 1, 

– sposób podania każdego leku. 

Potrafi przygotować i podać leki wymienione w tabeli nr 1. 

IV. Treści nauczania: 

1. Budowa, skład, właściwości i sposób podania leków wymienionych w tabeli nr 1. 

2. Przeciwwskazania do podania każdego z leków wymienionych w tabeli nr 1. 

3. Procedury podania leków wymienionych w tabeli nr 1. 

V. Wskazówki metodyczne: 

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych. 
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2. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach szpitalnych 

realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu. 

3. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych 

określonych w wykazie umiejętności wynikowych. 

VI. Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej: 

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej: 

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne 

w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu, stanowiące 

gwarancję wysokiego poziomu nauczania, spośród: 

a) lekarzy posiadających specjalizacje albo który ukończył co najmniej drugi 

rok specjalizacji w dziedzinie: 

 anestezjologii i intensywnej terapii, lub 

 chirurgii, lub 

 ortopedii i traumatologii ruchu, lub 

 epidemiologii, lub 

 hematologii 

– posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

b) farmaceutów posiadających tytuł magistra, i co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe; 

c) pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa, z tytułem 

specjalisty w dziedzinach pielęgniarstwa:  

 anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub 

 chirurgicznego, lub 

 operacyjnego, lub 

 ratunkowego, lub 

 epidemiologicznego 

– posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

d) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne/ ratownik medyczny i co najmniej  

2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności 

ratunkowych; 

2) koordynatora realizacji programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób 

przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego zgodnie 

zrealizowanym programem kursu; 
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3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej 

doświadczenia w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich 

kontyngentów wojskowych w misjach poza granicami państwa. 

2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:  

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, 

w szczególności:  

a) sale wykładowe, 

b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, 

wymaganym do realizacji programu kursu, 

c) salę symulacji wysokiej wierności, 

d) dostęp do oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia określone programu 

kursu; 

2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych. 

VII. Okres ważności kursu: 

2 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
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Załącznik nr 6 

 

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

POSZKODOWANYM 

 

I. Założenia organizacyjno-programowe: 

Cel główny kształcenia: 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania 

zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 

samodzielnego udzielania pomocy psychologicznej w przypadku wystąpienia symptomów 

zaburzeń zachowania prezentowanych przez pacjenta lub zaburzeń psychicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres (zaburzenia nerwicowe 

związane ze stresem), w związku z dalszym procesem diagnostyczno-leczniczym a także 

wsparcie psychologiczne pacjenta podczas procesu diagnostyczno-leczniczego; 

Szczegółowe cele kształcenia: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

1) wystąpienia symptomów zaburzeń zachowania prezentowanych przez pacjenta; 

2) zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na 

ciężki stres; 

3) wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostyczno- 

-leczniczego. 

II. Plan nauczania 

Lp. Temat, zagadnienie 
Liczba godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba godzin  

szkolenia 

praktycznego  

(zajęcia kliniczne) 

1.  

Rozpoznanie symptomów zaburzeń 

zachowania prezentowanych przez 

pacjenta 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

2.  

Rozpoznanie zaburzeń psychicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem symptomów 

reakcji na ciężki stres 

4 

3.  

Zasady postępowania z pacjentem 

z zaburzeniami psychicznymi ze 

szczególnym uwzględnieniem symptomów 

reakcji na ciężki stres 

4 
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4.  

Zasady wsparcia psychologicznego 

pacjenta podczas procesu diagnostyczno- 

-leczniczego. 

2 

Liczba godzin ogółem 22 godziny 

 

III. Wykaz umiejętności wynikowych – ogólne i szczegółowe efekty kształcenia: 

Zna: 

– zasady postępowania z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym 

uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres, 

– zasady wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostyczno- 

-leczniczego. 

Potrafi: 

– rozpoznać zaburzenia psychiczne u pacjenta, ze szczególnym uwzględnieniem 

symptomów reakcji na ciężki stres, 

– zastosować zasady wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu 

diagnostyczno-leczniczego. 

IV. Treści nauczania: 

1. Rozpoznanie symptomów zaburzeń zachowania prezentowanych przez pacjenta. 

2. Rozpoznanie zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

symptomów reakcji na ciężki stres. 

3. Zasady postępowania z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi ze szczególnym 

uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres. 

4. Zasady wsparcia psychologicznego pacjenta podczas procesu diagnostyczno- 

-leczniczego. 

V. Wskazówki metodyczne: 

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć w warunkach klinicznych.  

2. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach 

szpitalnych realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem kursu. 

3. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych 

określonych w wykazie umiejętności wynikowych. 

VI. Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej: 

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej: 

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne 

w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu, stanowiące gwarancję 

wysokiego poziomu nauczania, spośród psychologów posiadających tytuł magistra, 

i co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe; 
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2) koordynatora realizacji programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób 

przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego zgodnie 

zrealizowanym programem kursu; 

3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenia 

w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego i opieką psychologiczną polskich 

kontyngentów wojskowych w misjach poza granicami państwa. 

2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:  

Podmiot szkolący zapewnia bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących 

udział w kursie, w szczególności:  

1) sale wykładowe; 

2) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi wymaganym do realizacji 

programu kursu. 

VII. Okres ważności kursu: 

2 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu. 
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Załącznik nr 7 

 

RAMOWY PROGRAM WOJSKOWO-MEDYCZNEGO KURSU 

KWALIFIKACYJNEGO W ZAKRESIE PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI W RAMACH 

OSŁONY PRZECIWEPIDEMICZNEJ I OCHRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO 

RAŻENIA 

 

I. Założenia organizacyjno-programowe: 

Cel główny kształcenia: 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych wykonujących zadania 

zabezpieczenia medycznego działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej do 

samodzielnego podejmowania czynności w ramach osłony epidemiologicznej i epizootycznej 

i ochrony przed bronią masowego rażenia. 

Szczegółowe cele kształcenia: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

1) czynności podejmowanych w ramach osłony przeciwepidemicznej; 

2) czynności podejmowanych w ramach ochrony przed skutkami działania broni masowego 

rażenia. 

II. Plan nauczania 

Lp. Temat, zagadnienie 
Liczba godzin zajęć 

teoretycznych 

Liczba godzin  

szkolenia 

praktycznego  

(ćwiczenia lub 

zajęcia kliniczne) 

1.  
Profilaktyka medyczna i przeciwepidemiczna 

w Siłach Zbrojnych RP 
2 

 

 

 

 

- 

2.  
Szczepienia ochronne żołnierzy i pracowników 

wojska 
4 

3.  Etapy oceny ryzyka zagrożeń zdrowotnych wojsk 3 

4.  
Postępowanie w razie podejrzenia / rozpoznania 

choroby zakaźnej 
3 

5.  Zabiegi przeciwepidemiczne 3 

6.  

Broń masowego rażenia – broń biologiczna, 

bioterroryzm, choroby zakaźne o potencjalnie dużym 

wpływie na zdrowie publiczne 

3 

7.  

Praktyczne wykonanie wybranych zabiegów 

przeciwepidemicznych (dezynfekcja, sterylizacja, 

sanityzacja) 

- 4 
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8.  Wykonywanie szczepień ochronnych  - 14 

Liczba godzin ogółem 36 godzin 

 

III. Wykaz umiejętności wynikowych – ogólne i szczegółowe efekty kształcenia: 

Zna: 

– zasady oceny ryzyka zagrożeń zdrowotnych wojsk, 

– zasady postępowania w razie podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej. 

– zasady wykonywania szczepień ochronnych. 

Potrafi: 

– wykonać wybrane zabiegi przeciwepidemiczne (dezynfekcja, sterylizacja, 

sanityzacja), 

– wykonać szczepienia ochronne u dorosłych i dzieci. 

IV. Treści nauczania: 

1. Profilaktyka medyczna i przeciwepidemiczna w Siłach Zbrojnych RP. 

2. Szczepienia ochronne żołnierzy i pracowników wojska. 

3. Etapy oceny ryzyka zagrożeń zdrowotnych wojsk. 

4. Postępowanie w razie podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej. 

5. Broń masowego rażenia – broń biologiczna, bioterroryzm, choroby zakaźne 

o potencjalnie dużym wpływie na zdrowie publiczne. 

6. Praktyczne wykonanie wybranych zabiegów przeciwepidemicznych 

(dezynfekcja, sterylizacja, sanityzacja). 

7. Wykonywanie szczepień ochronnych. 

V. Wskazówki metodyczne: 

1. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć klinicznych oraz ćwiczeń 

praktycznych z użyciem nowoczesnych środków symulacji medycznej i pola 

walki. 

2. Zajęcia w warunkach klinicznych powinny odbywać się w oddziałach/ 

pracowniach/ punktach realizujących świadczenia zdrowotne objęte programem 

kursu. 

3. Ćwiczenia praktyczne odbywają się w warunkach najbardziej zbliżonych do 

realnych warunków taktycznych, w dzień oraz w nocy, z uwzględnieniem 

specyfiki zadań wykonywanych przez kursantów. Zaleca się dobieranie grupy 

kursantów adekwatnie do specyfiki realizowanych zadań i rodzaju wojsk 

(np. oddzielnie Wojska Specjalne, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna). 

Uczestnicy ćwiczą w indywidualnym wyposażeniu (hełm, kamizelka 

taktyczna/balistyczna, okulary ochronne, etatowe wyposażenie i sprzęt 

medyczny). 
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4. Uczestnik kursu powinien prawidłowo wykonać każdą z czynności praktycznych 

określonych w wykazie umiejętności wynikowych. 

VI. Standardy dotyczące kadry i bazy dydaktycznej: 

1. Standardy dotyczące kadry dydaktycznej: 

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) kadrę dydaktyczną, posiadającą merytoryczną wiedzę i umiejętności praktyczne 

w dziedzinach związanych z realizowanym programem kursu, stanowiące gwarancję 

wysokiego poziomu nauczania, spośród: 

a) lekarzy posiadających specjalizacje albo który ukończył co najmniej drugi rok 

specjalizacji w dziedzinie epidemiologii, posiadających co najmniej 5-letnie 

doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych w dziedzinie posiadanej 

specjalizacji, 

b) pielęgniarek posiadających tytuł magistra pielęgniarstwa, z tytułem specjalisty 

w dziedzinach pielęgniarstwa:  

 anestezjologicznego i intensywnej opieki, lub 

 ratunkowego, lub 

 epidemiologicznego, 

– posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań zawodowych 

w dziedzinie posiadanej specjalizacji, 

c) ratowników medycznych posiadających tytuł licencjata na kierunku 

(specjalności) ratownictwo medyczne/ ratownik medyczny i co najmniej  

2-letnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych; 

2) koordynatora realizacji programu kursu, który odpowiada za organizację i sposób 

przeprowadzenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego zgodnie zrealizowanym 

programem kursu; 

3) dodatkowo zaleca się zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej doświadczenia 

w wykonywaniu zadań zabezpieczenia medycznego polskich kontyngentów wojskowych 

w misjach poza granicami państwa. 

 

2. Standardy dotyczące bazy dydaktycznej:  

Podmiot szkolący zapewnia: 

1) bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób biorących udział w kursie, 

w szczególności:  

a) sale wykładowe, 

b) sale ćwiczeń ze sprzętem i materiałami szkoleniowymi i medycznymi, 

wymaganym do realizacji programu kursu, 

c) salę symulacji wysokiej wierności, 
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d) dostęp do oddziałów szpitalnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej 

określone programu kursu; 

2) dostęp do pasa ćwiczeń taktycznych; 

3) dostęp do pracowni patomorfologii. 

VII. Okres ważności kursu: 

3 lata od daty wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu.  
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Załącznik nr 8 
 

WZÓR 
 

……………………………..                                                          ………………………………… 

(pieczęć podmiotu prowadzącego kurs) (miejscowość, data) 

 
 

ZAŚWIADCZENIE 

 

Nr………………………/…………………………r. 

(numer zaświadczenia) 

 

o ukończeniu wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego w zakresie: 

 

………………………………………………………………………………………. 

(zakres tematyczny kursu) 

 

Zaświadcza się, że Pan/Pani ……………….…………………………….…………….. 

(stopień, imię i nazwisko, numer PESEL) 

 

 

w dniach: od……………………………. do ……………………...…………….…. 

(dzień, miesiąc, rok)  (dzień, miesiąc, rok) 

 

 

uczestniczyła/uczestniczył wojskowo-medycznym kursie kwalifikacyjnym, 

 

organizowanym przez …………………………………………………….………… 

(nazwa i siedziba podmiotu prowadzącego kurs) 

 

i złożyła/złożył egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym. 
 

 

 

Zaświadczenie jest ważne…. rok/lata* od daty wydania 
 

 

 

………………………………….  ……………………………………..………. 

(pieczęć i podpis kierownika    (podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 

podmiotu prowadzącego kurs) 

……………………..………….……..……. 

     (podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 

 

……………………………………….……. 

     (podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 

 

……………………………………….……. 

     (podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 

*niepotrzebne skreślić 
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ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTYCH KURSEM: 

 

 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………… 

Itd. 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  ………………………………………………. 

(pieczęć i podpis kierownika    (podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 

podmiotu prowadzącego kurs) 

 

………………………………………………. 

      (podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 

 

 

………………………………………...……. 

     (podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 
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UZASADNIENIE 

Celem przedkładanego projektu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych jest określenie szczegółowego zakresu oraz 

sposobu i trybu odbywania wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych nadających 

kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych, dedykowanych ratownikom medycznym 

wykonującym zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami 

budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister 

Obrony Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej 

niebędących podmiotami leczniczymi – w warunkach sytuacji kryzysowych i przy 

zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej. 

Zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa powyżej określony zostanie odrębnym 

rozporządzeniem, który zakłada podział świadczeń zdrowotnych dedykowanych ratownikom 

medycznym resortu obrony narodowej na „podstawowe” – nabyte w drodze kształcenia przed 

i podyplomowego oraz zakres tzw. „poszerzonych kompetencji” – pod warunkiem 

ukończenia wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego. 

Świadczenia zdrowotne, do których udzielania uprawniony będzie ratownik medyczny po 

ukończeniu wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego realizowane będą jedynie 

w szczególnych sytuacjach, tj. zabezpieczenia medycznego działań Sił Zbrojnych RP w kraju 

i poza jego granicami oraz w sytuacjach kryzysowych. Zwiększenie kompetencji wojskowego 

personelu medycznego (ratownicy medyczni) niezbędne jest do zabezpieczenia medycznego 

działań jednostek wojskowych w kraju i poza granicami (Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony 

Terytorialnej). Niemniej jednak, proponowane rozwiązania nie poszerzają kompetencji 

ratowników medycznych resortu Obrony Narodowej, w obszarze działalności leczniczej, 

prowadzonej w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia w Polsce.  

Specyfika działań ratowników medycznych w Siłach Zbrojnych RP wymaga stosowania 

standardów medycyny pola walki m.in TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz 

wymusza i uzasadnia poszerzenie ich kompetencji zawodowych. Potrzeby te wynikają 

również z przyjęcia przez SZ RP dokumentów doktrynalnych zobowiązujących kraje państw 

NATO do ujednolicenia standardów medycyny pola walki. Wojskowo-medyczne kursy 

kwalifikacyjne podzielone zostały na 7 zakresów tematycznych. Każdy z kursów prowadzony 

będzie na podstawie programu kursu, opracowanego przez zespół specjalistów powołany 

przez Ministra Obrony Narodowej. Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych 

uwzględniających specyfikę działań SZ RP (tzw. „poszerzone kompetencje”) nadawane będą 
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po ukończeniu z pozytywnym wynikiem przedmiotowych kursów. Standardy opieki 

medycznej świadczonej w warunkach taktycznych znacząco różnią się od obowiązujących 

standardów systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Specyfika działań 

ratowniczych w Siłach Zbrojnych RP wymaga stosowania standardów taktycznych m.in. 

TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz wymusza i uzasadnia poszerzenie kompetencji 

wojskowego personelu medycznego, w tym ratowników medycznych. Również wdrożone 

w wojskowej służbie zdrowia dokumenty doktrynalne zobowiązują Siły Zbrojne RP do 

uzyskania zdolności przewidzianych dla innych armii NATO. Jak pokazują dotychczasowe 

doświadczenia z działań na polu walki, wojskowy personel medyczny powinien posiadać 

uprawnienia do podawania ściśle określonych produktów leczniczych. 

Proponowane zmiany pozwolą na uzyskanie zdolności zabezpieczenia medycznego w sytuacji 

braku lekarza (sytuacja taktyczna, przedłużający się czas ewakuacji w warunkach, 

tzw. prolonged field care) oraz konieczności uzupełniania się w działaniach pielęgniarek 

i ratowników medycznych (efektywne wykorzystanie dostępnego personelu medycznego, 

modułowe zestawy sprzętowo-lekowe). Realizacja kursów dla ratowników medycznych 

odbywać się będzie w ramach środków przeznaczonych na szkolenie personelu, 

zaplanowanych przez poszczególnych dysponentów oraz uwzględnionych w projektach 

budżetów MON na dany rok i lata następne. Planuje się, aby dla żołnierzy zawodowych kursy 

doskonalące odbywały się w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy w oparciu 

o podmioty szkolące. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojskowo- 

-medycznych kursów kwalifikacyjnych 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Podsekretarz Stanu – Pan prof. prof. dr hab. Wojciech Fałkowski 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu  

Pan płk lek. Marek Weselak, cz.p.o Szef Oddziału Rozwoju Systemu 

Ochrony Zdrowia, Departament Wojskowej Służby Zdrowia,  

tel.: 261 873 205  

Data sporządzenia 

24.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 11a ust. 9 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych MON:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem przedkładanego rozporządzenia jest określenie szczegółowego zakresu oraz sposobu i trybu odbywania 

wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych nadających kompetencje do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

dedykowanych ratownikom medycznym wykonującym zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących 

jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony 

Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi – 

w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej. 

Specyfika działań ratowników medycznych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wymaga stosowania 

standardów medycyny pola walki, m.in. TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz wymusza i uzasadnia poszerzenie 

ich kompetencji zawodowych. Potrzeby te wynikają również z przyjęcia przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 

dokumentów zobowiązujących kraje państw NATO do ujednolicenia standardów medycyny pola walki.  

Wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne podzielone zostały na 7 zakresów tematycznych. Każdy z kursów 

prowadzony będzie na podstawie programu kursu, opracowanego przez zespół specjalistów powołany przez Ministra 

Obrony Narodowej. Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych uwzględniających specyfikę działań Sił 

Zbrojnych RP (tzw. ”poszerzone kompetencje”) nadawane będą po ukończeniu z pozytywnym wynikiem 

przedmiotowych kursów. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Świadczenia zdrowotne, do których udzielania uprawniony będzie ratownik medyczny po ukończeniu wojskowo- 

-medycznego kursu kwalifikacyjnego realizowane będą jedynie w szczególnych sytuacjach, tj. zabezpieczenia 

medycznego działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i poza jego granicami oraz w sytuacjach 

kryzysowych. Zwiększenie kompetencji wojskowego personelu medycznego (ratownicy medyczni) niezbędne jest do 

zabezpieczenia medycznego działań jednostek wojskowych w kraju i poza granicami (Wojsk Specjalnych, Wojsk 

Obrony Terytorialnej). Niemniej jednak, proponowane rozwiązania nie poszerzają kompetencji ratowników medycznych 

resortu Obrony Narodowej, w obszarze działalności leczniczej, prowadzonej w ramach powszechnego systemu ochrony 

zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Proponowane zmiany pozwolą na uzyskanie zdolności zabezpieczenia medycznego w sytuacji braku lekarza (sytuacja 

taktyczna, przedłużający się czas ewakuacji w warunkach, tzw. prolonged field care) oraz konieczności uzupełniania się 

w działaniach pielęgniarek i ratowników medycznych (efektywne wykorzystanie dostępnego personelu medycznego, 

modułowe zestawy sprzętowo-lekowe).  

Standardy opieki medycznej świadczonej w warunkach taktycznych znacząco różnią się od obowiązujących standardów 

systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Specyfika działań ratowniczych w Siłach Zbrojnych RP wymaga 

stosowania standardów taktycznych m.in. TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz wymusza i uzasadnia poszerzenie 

kompetencji wojskowego personelu medycznego, w tym ratowników medycznych. Również wdrożone w wojskowej 

służbie zdrowia dokumenty doktrynalne zobowiązują Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej do uzyskania zdolności 

przewidzianych dla innych armii w ramach NATO. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia z działań na polu walki, 

wojskowy personel medyczny powinien posiadać uprawnienia do podawania ściśle określonych produktów leczniczych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ratownicy medyczni 

pełniący służbę lub 

zatrudnieni w 

podmiotach 

leczniczych będących 

jednostkami 

budżetowymi 

i jednostkami 

wojskowymi, dla 

których podmiotem 

tworzącym jest 

Minister Obrony 

Narodowej 

około 2000 ratowników 

medycznych 

MON Określenie zakresu świadczeń 

zdrowotnych udzielanych 

przez ratowników 

medycznych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i zaopiniowania przez następujące podmioty: Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumenta, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek 

i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony 

Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Ratowników Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji 

Lewiatan, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Konsultant Krajowy w dziedzinie 

medycyny ratunkowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, 

Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego, Społeczny Komitet Ratowników 

Medycznych, Polska Rada Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, Instytut Praw 

Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federacja 

Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny 

Ratunkowej, Polska Rada Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Stowarzyszenie 

Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Dyspozytorów Medycznych w Polsce, Stowarzyszenie Zawodowe 

Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej 

MON w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie z przepisami 

przywołanej powyżej ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Projekt zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2015 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Łącznie 

(0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Wydatki ogółem 0 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 4,5 
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budżet państwa 0 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 4,5 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Saldo ogółem 0 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -4,5 

budżet państwa 0 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -0,45 -4,5 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Źródła finansowania  

Budżet państwa (część 29 – Obrona narodowa). 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla budżetu państwa, w tym budżetu Ministra Obrony Narodowej.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Realizacja kursów dla ratowników medycznych odbywać się będzie w ramach środków 

przeznaczonych na szkolenie personelu, zaplanowanych przez poszczególnych dysponentów oraz 

uwzględnionych w projektach budżetów MON na dany rok i lata następne. Planuje się, aby dla 

żołnierzy zawodowych kursy doskonalące odbywały się w ramach systemu doskonalenia 

zawodowego żołnierzy w oparciu o podmioty szkolące. 

Łączne koszty realizacji kursów przy uwzględnieniu średnich cen za tego rodzaju kursy 

oferowanych przez podmioty prowadzące szkolenia oraz liczbę osób do przeszkolenia w ciągu 

roku oszacowano na poziomie łącznie 4,5 mln zł w okresie 10 lat. Przedmiotowa regulacja nie 

spowoduje konieczności zwiększenia wydatków z budżetu państwa na rzecz Ministra Obrony 

Narodowej. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Koszty proponowanej regulacji dotyczące kursów kwalifikacyjnych nadające szersze 

kwalifikacje, które będę musiały zostać przeprowadzone i sfinansowane, w celu umożliwienia 

realizacji rozszerzonych uprawnień przez ratowników medycznych Sił Zbrojnych RP 

w sytuacjach szczególnych. Przedmiotowe koszty oszacowano biorąc pod uwagę liczbę 

ratowników medycznych, którzy będę podlegać przeszkoleniu – celem uzyskania rozszerzonych 

uprawnień. Przyjęto założenie, że liczba ratowników medycznych do przeszkolenia wyniesie 

100 żołnierzy rocznie, co w okresie 10 letnim da potencjał 1000 przeszkolonych ratowników 

medycznych. Zakres szkoleń na potrzeby oszacowania skutków regulacji umownie został 

podzielony na 7 grup tematycznych (kursów): „Krew”, „Leki”, „Chirurgia”, „Cardio + Drogi 

Oddechowe”, „USG ratunkowe”, „Psychologia”, „Zagrożenia CBRN”. Każdy z ww. kursów 

zawiera czynności, o które wnioskowano przy nowelizacji ustawy o PRM. Łączne koszty 

realizacji kursów przy uwzględnieniu średnich cen za tego rodzaju kursy oferowanych przez 
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podmioty prowadzące szkolenia oraz ilość osób do przeszkolenia w ciągu roku, oszacowano na 

poziomie 450 tys. zł/rok. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Uregulowanie uprawnień ratowników medycznych pełniącej służbę lub pracujących w podmiotach leczniczych będących 

jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony 

Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi 

w zakresie wykonywania samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 

ratunkowe w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 - informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projekt reguluje zagadnienia związane z udzielaniem przez ratowników medycznych 

samodzielnie bez zlecenia lekarskiego świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 

ratunkowe w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań 

jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej pod warunkiem uzyskania określonych 

kwalifikacji (wojskowo-medyczne kursy kwalifikacyjne).  

Jak pokazują wieloletnie doświadczenia z prowadzenia działań na misjach poza granicami kraju, 

w tym szczególnie doświadczenia i potrzeby Wojsk Specjalnych, ratownicy medyczni w resorcie 

obrony narodowej powinni posiadać uprawnienia np. do podawania specyficznej gamy leków czy 

podawania krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych. Dlatego też, w interesie Sił 

Zbrojnych RP oraz Państwa pozostaje zapewnienie ratownikom medycznym wiedzy 

i umiejętności dostosowanych do specyfiki wykonywanych zadań rzutujących na gotowość 

bojową wojsk, obniżenie odsetka zgonów oraz osiągnięcia pełnej zdolności przewidzianych dla 

służb medycznych wojsk NATO. Należy podkreślić również, że w sytuacji kryzysowej na terenie 

państwa ratownicy medyczni wykonujący zadania zawodowe w SZ RP w pierwszej kolejności 

przyjmą na siebie ciężar zadań realizowanych bezpośrednio w strefie zagrożenia. Ponadto, 

w trakcie ćwiczeń, szkoleń zarówno wojsk własnych i sojuszniczych w pełni przejmą zadania 

realnego zabezpieczenia medycznego, odciążając tym samym System Państwowego Ratownictwa 

Medycznego. W opracowaniu zakresu świadczeń zdrowotnych i zakresu kursów wykorzystano 

uwagi przesłane przez Szefa Wydziału Służby Zdrowia Dowództwa Komponentu Wojsk 

Specjalnych. Niezbędne jest zatem określenie zakresu, sposobu i organizacji kursów 

uprawniających ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w SZ RP do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, które określone będą projektowanym art. 11 ust. 13 ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym 

samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  O B R O N Y  N A R O D O W E J
 

z dnia 

w sprawie zakresu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach leczniczych będących 

jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem 

tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi 

Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi  

Na podstawie art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych 

przez ratownika medycznego: 

1) samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 

2) samodzielnie, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym 

działań jednostek, o których mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”. 

§ 2. Świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika 

medycznego, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. Świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego na 

zlecenie lekarza, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. Świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane samodzielnie przez ratownika 

medycznego, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań 

jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, uwzględniając specyfikę zagrożeń 

wynikających z charakteru służby, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. 

§ 5. Przepis § 4 stosuje się pod warunkiem ukończenia przez ratownika medycznego 

wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych,, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy, 

przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych oraz pracowników cywilnych resortu obrony 

narodowej. 



– 2 – 

 

§ 6. Ratownik medyczny, może nie podjąć lub odstąpić od udzielania świadczeń 

zdrowotnych, o których mowa w § 2–4, w przypadku: 

1) rozerwania ciała, dekapitacji, rozległego zniszczenia czaszki i mózgu, masywnego urazu 

uniemożliwiającego prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej; 

2) oznak rozkładu gnilnego ciała i/lub stężenia pośmiertnego, zwęglenia; 

3) asystolii utrzymującej się powyżej 30 minut pomimo prowadzenia resuscytacji 

krążeniowo-oddechowej wszystkimi metodami przyrządowymi i bezprzyrządowymi – 

przy szerokich, nie reagujących na światło źrenicach. 

§ 7. 1 Ratownik medyczny informuje bez zbędnej zwłoki lekarza, pod opieką którego 

znajduje się pacjent, o samodzielnym udzieleniu pacjentowi świadczeń zdrowotnych oraz 

o podanych produktach leczniczych i wykonanych badaniach. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ratownika medycznego wykonującego 

zadania zawodowe poza podmiotem leczniczym, jeżeli w jego obecności pacjent zostaje 

objęty opieką lekarską. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER OBRONY NARODOWEJ 
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Załączniki 

do rozporządzenia 

Ministra Obrony Narodowej 

z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1  

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE 

PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE 

W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI 

I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM 

JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 

MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI 

LECZNICZYMI 

 

1. Ocena stanu pacjenta. 

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta lub odniesionych obrażeń. 

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- 

-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

4. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku 

pacjentów niestabilnych hemodynamicznie. 

5. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych 

hemodynamicznie. 

6. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 

7. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych 

z zastosowaniem w szczególności: 

1) rurki ustno-gardłowej; 

2) rurki nosowo-gardłowej; 

3) przyrządów nadgłośniowych; 

4) konikopunkcji. 

8. Odsysanie dróg oddechowych. 
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9. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc 

metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym 

z użyciem respiratora. 

10. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym 

zatrzymaniu krążenia. 

11. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 

12. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora. 

13. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 

14. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 

15. Wykonanie i ocena zapisu EKG. 

16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 

17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 

18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, 

wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą i wziewną oraz doszpikową. 

19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. 

20. Pobieranie krwi żylnej i włośniczkowej do badań diagnostycznych. 

21. Opatrywanie ran. 

22. Tamowanie krwawień zewnętrznych. 

23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 

24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 

25. Przyjęcie porodu. 

26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej. 

27. Cewnikowanie pęcherza moczowego. 

28. Zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka. 

29. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej. 

30. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu. 

31. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu. 
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32. Podawanie produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC, wyrobów medycznych 

i wyposażenia wyrobów medycznych, w tym przysługującym żołnierzom na podstawie 

przepisów wydanych na podstawie art. 69b ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1430) oraz leków w autostrzykawkach stanowiących indywidualne wyposażenie 

żołnierza. 

33. Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłego 

zagrożenia zdrowotnego. 

34. Podawanie leków wymienionych w tabeli: 

Lp. 
Nazwa międzynarodowa leku 

 
Postać 

1.  Acidum acetylsalicylicum  tabletki 

2. Adenosinum roztwór do wstrzykiwań 

3 Amiodaroni hydrochloridum  roztwór do wstrzykiwań 

4.  Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań 

5. Isosorbidi mononitras tabletki 

6.  Budesonidum  zawiesina do nebulizacji 

7. Captoprilum tabletki 

8. Clemastinum roztwór do wstrzykiwań 

9.  Clonazepamum  roztwór do wstrzykiwań 

10.  Clopidogrelum (po teletransmisji EKG 

i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis 

EKG) 

tabletki 

11. Dexamethasone phosphate roztwór do wstrzykiwań 

12. Diazepamum  roztwór do wstrzykiwań,  

wlewka doodbytnicza  

13. Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

14. Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań 

15. Fentanylum roztwór do wstrzykiwań 

16. Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań 

17. Furosemidum roztwór do wstrzykiwań 

18. Gliceroli trinitras tabletki, aerozol do stosowania 

podjęzykowego 

19. Glucagoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

20. Glucosum 5%, 20% roztwór do wstrzykiwań 

21. Glucosum 5%, 20% roztwór do wlewu dożylnego 

22. Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 

23. Hydrocortisonum  roztwór do wstrzykiwań 

24. Hydroxizinum tabletki, roztwór do wstrzykiwań 

25. Ibuprofenum tabletki 

26. Ketoprofenum tabletki, roztwór do wstrzykiwań 

27. Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań, żel 

28. Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań  
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29. Mannitolum – 15% roztwór do wlewu dożylnego 

30. Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań 

31. Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań 

32. Metoprololi tartras roztwór do wstrzykiwań 

33. Midazolamum  roztwór do wstrzykiwań 

34. Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 

35. Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

36. Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego 

37. Natrii hydrogenocarbonas 8,4% roztwór do wstrzykiwań 

38. Papaverinum hydrochloricum roztwór do wstrzykiwań 

39. Paracetamolum czopki, tabletki,  

roztwór do wstrzykiwań 

40. Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy 

izotoniczny 

roztwór do wlewu dożylnego 

41. Płyny koloidowe niewymagające pobierania 

przed iniekcją krwi na grupę oraz próby 

krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, 

żelatyna modyfikowana) 

roztwór do wlewu dożylnego 

42. Salbutamolum roztwór do wstrzykiwań,  

roztwór do nebulizacji 

43. Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór 

elektrolitowy  

roztwór do wlewu dożylnego 

44. Thiethylperazinum Czopki, roztwór do wstrzykiwań 

45. Ticagrelor (po teletransmisji EKG 

i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis 

EKG) 

tabletki 

46. Tlen medyczny gaz 

47. Urapidilum roztwór do wstrzykiwań 
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Załącznik nr 2 

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ 

RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE 

W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI 

I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM 

JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 

MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI 

LECZNICZYMI NA ZLECENIE LEKARZA. 

 

1. Świadczenia zdrowotne wymienione w załączniku 1 i 3 do rozporządzenia. 

2. Świadczenia zdrowotne inne niż wymienione w załączniku 1 i 3 do rozporządzenia. 
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Załącznik nr 3 

 

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE SAMODZIELNIE 

PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO WYKONUJĄCEGO ZADANIA ZAWODOWE 

W PODMIOTACH LECZNICZYCH BĘDĄCYCH JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI 

I JEDNOSTKAMI WOJSKOWYMI, DLA KTÓRYCH PODMIOTEM TWORZĄCYM 

JEST MINISTER OBRONY NARODOWEJ ORAZ W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 

MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ NIEBĘDĄCYCH PODMIOTAMI 

LECZNICZYMI 

W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWYCH I PRZY ZABEZPIECZENIU 

MEDYCZNYM DZIAŁAŃ JEDNOSTEK 

 

 

1. Wykonanie konikotomii. 

2. Wykonanie intubacji dotchawiczej w laryngoskopii bezpośredniej przez usta lub przez 

nos, z lub bez użycia środków zwiotczających oraz prowadzenie wentylacji zastępczej 

w zależności od wskazań terapeutycznych. 

3. Wykonanie drobnych zabiegów chirurgicznych. 

4. Wykonanie fasciotomii. 

5. Wykonanie blokady obwodowej nerwów. 

6. Wykonanie badania USG u pacjenta urazowego. 

7. Wykonanie drenażu jamy opłucnowej. 

8. Podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych pacjentom 

z objawami wstrząsu hipowolemicznego, pod warunkiem ukończenia szkolenia 

z zakresu przetaczania krwi i jej składników. 

9. Ocena prezentowanych przez pacjenta symptomów zaburzeń zachowania lub zaburzeń 

psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem symptomów reakcji na ciężki stres 

(zaburzenia nerwicowe związane ze stresem), w związku z dalszym procesem 

diagnostyczno-leczniczym. 

10. Podejmowanie czynności w ramach osłony epidemiologicznej i epizootycznej stanów 

osobowych wojsk oraz w zakresie medycznej ochrony przed czynnikami masowego 

rażenia, według obowiązujących instrukcji i standardów. 

11. Podawanie leków wymienionych w tabeli: 
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Lp. 
Nazwa powszechnie stosowana 

(nazwa w języku polskim) 

Postać 

 

1. 2. 3. 

1.  Acidum tranexamicum  

(Kwas traneksamowy) 

roztwór do wstrzyknięć 

2.  Amoxicillinum + Acidum clavulanicum 

(Amoksycylina) 

roztwór do wstrzyknięć 

3.  Ciprofloxacinum 

(Ciprofloksacyna) 

roztwór do wstrzyknięć 

4.  Clindamycinum 

(Klindamycyna) 

roztwór do wstrzyknięć 

5.  Cefotetan 

(Cefotetan) 

roztwór do wstrzyknięć 

6.  Cloxacillinum 

(Kloksacylina) 

roztwór do wstrzyknięć 

7.  Etomidate 

(Etomidat) 

roztwór do wstrzyknięć 

8.  Ertapenem 

(Ertapenem) 

roztwór do wstrzyknięć 

9.  Fentanylum  

(Fentanyl) 

doustna – lizak 

10.  Ketaminum 

(Ketamina) 

roztwór do wstrzyknięć 

11.  Mannitolum  

(Mannitol – 5%, 10%, 20%) 

roztwór do wlewu dożylnego 

12.  Moxifoxacin 

(Moksyfloksacyna) 

tabletki 

13.  Neostigmine methilsulphate 

(Neostygmina) 

roztwór do wstrzyknięć 

14.  Propofol 

(Propofol) 

roztwór do wstrzyknięć 

15.  Vecuronium bromide 

(Wekuronium) 

roztwór do wstrzyknięć 

16.  Suxamethonii chloridum (chlorsuccilin) 

(Sukcynocholina) 

roztwór do wstrzyknięć 

17.  Bacitracinum 

(Bacytracyna) 

krople do oczu 

18.  Proxymetacaine hydrochloride 

(Proksymetakaina) 

krople do oczu 
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195). Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia … o zmianie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

…), która w zakresie większości przepisów weszła w życie z dniem … .  

Projektowane rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu świadczeń 

zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego wykonującego zadania 

zawodowe w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami 

wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej oraz 

w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami 

leczniczymi ma na celu określenie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach 

sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, uwzględniając specyfikę zagrożeń wynikających z charakteru 

służby. Ponadto, decyzją Ministerstwa Zdrowia w projektowanym rozporządzeniu zawarto 

również zakres świadczeń zdrowotnych, do których udzielania samodzielnie uprawniony jest 

ratownik medyczny (nabytych w drodze kształcenia przed i podyplomowego), przeniesione 

z obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 

medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego 

(Dz.U. poz.587).  

Projekt przedmiotowego rozporządzenia zakłada podział świadczeń zdrowotnych 

dedykowanych ratownikom medycznym resortu obrony narodowej na „podstawowe” – 

nabyte w drodze kształcenia przed i podyplomowego oraz zakres tzw. „poszerzonych 

kompetencji” udzielanych w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu 

medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej z uwzględnieniem 

specyfiki zagrożeń wynikających z charakteru zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP. 

Warunkiem nabycia uprawnień do wykonywania „poszerzonych kompetencji” jest 

ukończenie wojskowo – medycznego kursu kwalifikacyjnego. Szczegółowy zakres oraz 

sposób i tryb odbywania wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego określony zostanie 

w odrębnym rozporządzeniu. 

Ze względu na środowisko i trudne warunki realizowania zadań zawodowych w kraju jak 

i poza jego granicami (sytuacja taktyczna, ograniczenie dostępności pełnej opieki medycznej, 
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przedłużający się czas ewakuacji, uciążliwe warunki klimatyczne) udzielane przez 

ratowników medycznych świadczenia zdrowotne muszą zapewnić natychmiastową 

i nieprzerwaną pomoc medyczną do momentu uzyskania specjalistycznej opieki medycznej. 

Specyfika działań ratowników medycznych w Siłach Zbrojnych RP wymaga stosowania 

standardów medycyny pola walki m.in TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz 

wymusza i uzasadnia poszerzenie ich kompetencji zawodowych. Potrzeby te wynikają 

również z przyjęcia przez SZ RP dokumentów doktrynalnych zobowiązujących kraje państw 

NATO do ujednolicenia standardów medycyny pola walki. Jak pokazują wieloletnie 

doświadczenia z prowadzenia działań na misjach poza granicami kraju, w tym szczególnie 

doświadczenia i potrzeby Wojsk Specjalnych, ratownicy medyczni w resorcie obrony 

narodowej powinni posiadać uprawnienia do podawania leków wymienionych w powyższej 

tabeli oraz podawania krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych. Dlatego też, 

w interesie Sił Zbrojnych RP oraz Państwa pozostaje zapewnienie ratownikom medycznym 

uprawnień dostosowanych do specyfiki wykonywanych zadań rzutujących na gotowość 

bojową wojsk, obniżenie odsetka zgonów oraz osiągnięcia pełnej zdolności przewidzianych 

dla służb medycznych wojsk NATO. Wnioskowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

poszerzenie uprawnień ratowników medycznych wykonujących zawód w strukturach i na 

potrzeby SZ RP m.in.: wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych; wykonanie 

fasciotomii ratunkowej; wykonanie blokady obwodowej nerwów kończyn; wykonanie 

badania USG u pacjenta urazowego; wykonanie drenażu jamy opłucnowej ze wskazań 

życiowych; podawanie krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych pacjentom 

z objawami wstrząsu hipowolemicznego i inne.  

Należy podkreślić również, że w sytuacji kryzysowej na terenie państwa ratownicy medyczni 

wykonujący zadania zawodowe w SZ RP w pierwszej kolejności przyjmą na siebie ciężar 

zadań realizowanych bezpośrednio w strefie zagrożenia. Ponadto, w trakcie ćwiczeń, szkoleń 

zarówno wojsk własnych i sojuszniczych w pełni przejmą zadania realnego zabezpieczenia 

medycznego, odciążając tym samym System Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

W opracowaniu powyższego stanowiska wykorzystano uwagi przesłane przez Szefa 

Wydziału Służby Zdrowia Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 
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Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie zakresu 

świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach 

leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami 

wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony 

Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Obrony Narodowej 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Podsekretarz Stanu – Pan prof. dr hab. Wojciech Fałkowski 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu  

Pan płk lek. Marek Weselak, cz.p.o. Szef Oddziału Rozwoju Systemu 

Ochrony Zdrowia, Departament Wojskowej Służby Zdrowia, 

tel.: 261 873 205  

Data sporządzenia 

24.11.2017 r. 

 

Źródło:  

art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych MON:  

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Celem przedkładanego rozporządzenia jest uregulowanie zakresu świadczeń zdrowotnych, do których udzielania 

uprawniony jest ratownik medycznych wykonujący zadania zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej. Zakres świadczeń zdrowotnych podzielony został na dwa rodzaje – świadczenia zdrowotne, do których 

udzielania uprawniony jest ratownik medyczny w drodze kształcenia przed i podyplomowego – uregulowanego do tej 

pory rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych 

i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego (Dz.U. 2016 r. poz. 587) oraz zakres, tzw. „poszerzonych kompetencji” wynikających ze specyfiki zagrożeń 

oraz charakteru służby – zadania zawodowe w specyficznym środowisku i w trudnych warunkach, z ograniczonym 

dostępem do specjalistycznej pomocy i przedłużającym się czasem ewakuacji – w kraju jak i poza jego granicami 

(sytuacja taktyczna, ograniczenie dostępności pełnej opieki medycznej, przedłużający się czas ewakuacji, uciążliwe 

warunki klimatyczne). Udzielane przez ratowników medycznych świadczenia zdrowotne muszą zapewnić 

natychmiastową i nieprzerwaną pomoc medyczną do momentu uzyskania specjalistycznej opieki medycznej. Specyfika 

działań ratowników medycznych w Siłach Zbrojnych RP wymaga stosowania standardów medycyny pola walki, 

m.in. TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz wymusza i uzasadnia poszerzenie ich kompetencji zawodowych. 

Potrzeby te wynikają również z przyjęcia przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów zobowiązujących 

kraje państw NATO do ujednolicenia standardów medycyny pola walki. Ratownik medyczny służący lub pracujący 

w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej (podmioty lecznicze, jednostki wojskowe, podmioty lecznicze – 

jednostki budżetowe) wykonuje zadania zawodowe o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie określa zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego: 

1) samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 

2) samodzielnie, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek 

podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

Projektowane rozporządzenie pozwoli na szczegółowe uregulowanie zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

ratownika medycznego wykonującego zadania zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Celem projektowanego rozporządzenia jest również umożliwienie ratownikowi medycznemu pełniącemu służbę lub 

zatrudnionemu w podmiotach leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których 

podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, wykonywanie samodzielnie świadczeń zdrowotnych 

uwzględniających specyfikę zadań zawodowych wykonywanych w warunkach sytuacji kryzysowej i przy zabezpieczeniu 

medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej. Świadczenia te będą realizowane 

w szczególnych sytuacjach, tj. zabezpieczenia medycznego działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kraju 
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i poza jego granicami oraz w sytuacjach kryzysowych. Zwiększenie kompetencji wojskowego personelu medycznego 

(ratownicy medyczni) niezbędne jest do zabezpieczenia medycznego działań jednostek wojskowych w kraju i poza 

granicami (Wojsk Specjalnych, Wojsk Obrony Terytorialnej). Niemniej jednak, proponowane rozwiązania nie poszerzają 

kompetencji ratowników medycznych resortu Obrony Narodowej, w obszarze działalności leczniczej, prowadzonej 

w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Proponowane zmiany pozwolą na uzyskanie zdolności zabezpieczenia medycznego w sytuacji braku lekarza (sytuacja 

taktyczna, przedłużający się czas ewakuacji w warunkach tzw. prolonged field care) oraz konieczności uzupełniania się 

w działaniach pielęgniarek i ratowników medycznych (efektywne wykorzystanie dostępnego personelu medycznego, 

modułowe zestawy sprzętowo-lekowe).  

Standardy opieki medycznej świadczonej w warunkach taktycznych znacząco różnią się od obowiązujących standardów 

systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Specyfika działań ratowniczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej wymaga stosowania standardów taktycznych, m.in. TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz wymusza 

i uzasadnia poszerzenie kompetencji wojskowego personelu medycznego, w tym ratowników medycznych. Również 

wdrożone w wojskowej służbie zdrowia dokumenty doktrynalne zobowiązują Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej do 

uzyskania zdolności przewidzianych dla innych armii w ramach NATO. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia 

z działań na polu walki, wojskowy personel medyczny powinien posiadać uprawnienia do podawania ściśle określonych 

produktów leczniczych. Uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych, w warunkach sytuacji kryzysowych i przy 

zabezpieczeniu medycznym działań jednostek nabywane będą podczas wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych 

określonym odrębnym rozporządzeniem. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ratownicy medyczni 

pełniący służbę lub 

zatrudnieni 

w podmiotach 

leczniczych będących 

jednostkami 

budżetowymi 

i jednostkami 

wojskowymi, dla 

których podmiotem 

tworzącym jest 

Minister Obrony 

Narodowej 

około 2000 ratowników 

medycznych 

MON Określenie zakresu świadczeń 

zdrowotnych udzielanych 

przez ratowników 

medycznych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i zaopiniowania przez następujące podmioty: Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumenta, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek 

i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony 

Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Ratowników Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji 

Lewiatan, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Konsultant Krajowy w dziedzinie 

medycyny ratunkowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, 

Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, 

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego, Społeczny Komitet Ratowników 

Medycznych, Polska Rada Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, Instytut Praw 

Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federacja 

Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny 
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Ratunkowej, Polska Rada Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Stowarzyszenie 

Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Dyspozytorów Medycznych w Polsce, Stowarzyszenie Zawodowe 

Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia, Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej 

MON w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie z przepisami 

przywołanej powyżej ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Projekt zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2015 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Wydatki ogółem 0 0,17 0,17 0,17 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 2,89 

budżet państwa 0 0,17 0,17 0,17 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 2,89 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Saldo ogółem 0 
-

0,17 

-

0,17 

-

0,17 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 
-2,89 

budżet państwa 0 
-

0,17 

-

0,17 

-

0,17 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 

-

0,34 
-2,89 

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 
            

Źródła finansowania  

Budżet państwa (część 29 – Obrona narodowa). 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla budżetu państwa, w tym budżetu Ministra Obrony Narodowej.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Powyższe koszty naliczono po oszacowaniu liczby ratowników medycznych, którzy podlegaliby 

przeszkoleniu, celem uzyskania „poszerzonych kwalifikacji” do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w sytuacjach szczególnych. Przyjęto założenie, że w okresie 10 lat przeszkolonych 

zostanie 1000 ratowników medycznych (100 rocznie). Zakres kosztów obejmuje zakup leków 

i materiałów medycznych oraz ich rotację (asortyment konieczny do doposażenia plecaków 

ratownika medycznego o sprzęt i leki adekwatne do nabytych kwalifikacji.  

Koszty w zakresie doposażenia zestawów medycznych w zakresie umożliwiającym wykonywanie 

projektowanych szerszych uprawnień oszacowano na poziomie 2,89 mln zł łącznie w okresie 

10 lat. Przedmiotowa regulacja nie spowoduje konieczności zwiększenia wydatków z budżetu 

państwa na rzecz Ministra Obrony Narodowej. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 
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W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Uregulowanie uprawnień ratowników medycznych pełniącej służbę lub pracujących w podmiotach leczniczych będących 

jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony 

Narodowej oraz w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej niebędących podmiotami leczniczymi 

w zakresie wykonywania samodzielnie lub na zlecenie lekarza świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem wiedzy 

i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed- i podyplomowego oraz świadczeń zdrowotnych udzielanych 

w warunkach sytuacji kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej (po ukończeniu wojskowo- medycznych kursów kwalifikacyjnych nadających uprawnienia). Szczegółowy 

zakres oraz sposób i tryb odbywania wojskowo-medycznego kursu kwalifikacyjnego określony zostanie odrębnym 

rozporządzeniem. 
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10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 demografia 

 mienie państwowe 

 - informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projekt reguluje zagadnienia związane z udzielaniem przez ratowników medycznych 

samodzielnie oraz na zlecenie lekarza świadczeń zdrowotnych zgodnie z zakresem wiedzy 

i umiejętności nabytych w ramach kształcenia przed- i podyplomowego w warunkach sytuacji 

kryzysowych i przy zabezpieczeniu medycznym działań jednostek podległych Ministrowi Obrony 

Narodowej pod warunkiem uzyskania określonych kwalifikacji (wojskowo-medyczne kursy 

kwalifikacyjne).  

Jak pokazują wieloletnie doświadczenia z prowadzenia działań na misjach poza granicami kraju, 

w tym szczególnie doświadczenia i potrzeby Wojsk Specjalnych, ratownicy medyczni w resorcie 

obrony narodowej powinni posiadać uprawnienia do podawania leków wymienionych 

w powyższej tabeli oraz podawania krwi, składników krwi i preparatów krwiozastępczych. 

Dlatego też, w interesie Sił Zbrojnych RP oraz Państwa pozostaje zapewnienie ratownikom 

medycznym uprawnień dostosowanych do specyfiki wykonywanych zadań rzutujących na 

gotowość bojową wojsk, obniżenie odsetka zgonów oraz osiągnięcia pełnej zdolności 

przewidzianych dla służb medycznych wojsk NATO. Należy podkreślić również, że w sytuacji 

kryzysowej na terenie państwa ratownicy medyczni wykonujący zadania zawodowe w SZ RP 

w pierwszej kolejności przyjmą na siebie ciężar zadań realizowanych bezpośrednio w strefie 

zagrożenia. Ponadto, w trakcie ćwiczeń, szkoleń zarówno wojsk własnych i sojuszniczych w pełni 

przejmą zadania realnego zabezpieczenia medycznego, odciążając tym samym System 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. W opracowaniu powyższego stanowiska wykorzystano 

uwagi przesłane przez Szefa Wydziału Służby Zdrowia Dowództwa Komponentu Wojsk 

Specjalnych. Szczegółowy zakres oraz sposób i tryb odbywania wojskowo-medycznego kursu 

kwalifikacyjnego nadającego ratownikom medycznym dodatkowe kwalifikacje określony 

zostanie odrębnym rozporządzeniem. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym 

samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/11/kc 



 

Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I
1) 

z dnia 

w sprawie świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego samodzielnie lub  pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem w ramach 

zadań Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej 

Na podstawie art. 11b ust. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych, które mogą 

być udzielane samodzielnie lub pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem, przez 

ratownika medycznego: 

1) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736 i 1169), 

włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego podczas działań ratowniczo- 

-gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń; 

2) w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub 

nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3) w wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych, 

o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2067); 

4) w ramach zadań Biura Ochrony Rządu, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 

marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2017 r. poz. 985); 

5) w ramach zadań Straży Granicznej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 – 2a, 4-5d, 10, 

12-14 i ust 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.
2)

). 

                                                           

1) 
 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 

oraz z 2017 r. poz. 1140). 
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§ 2. Zakres świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika 

medycznego podczas wykonywania zadań służbowych: 

1) samodzielnie, niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego, jest 

określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia; 

2) samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia 

wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof , klęsk 

żywiołowych i w strefie działań wojennych – jest określony w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia; 

3) pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem jest określony w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

                                                                                                                                                                                     

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz 

z 2017 r. poz. 60, 244, 768, 1086, 1321 i 2217. 
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Załączniki  

do rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

z dnia ... (poz. …) 

 

Załącznik nr 1 

Szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane samodzielnie przez 

ratownika medycznego Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Straży 

Granicznej 

 

 

1. Ocena stanu pacjenta. 

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu lub odniesionych obrażeń. 

3. Podjęcie i prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych. 

5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych z zastosowaniem 

w szczególności: 

1) rurki ustno-gardłowej; 

2) rurki nosowo-gardłowej; 

3) przyrządów nadgłośniowych; 

4) konikopunkcji. 

6. Odsysanie dróg oddechowych. 

7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami 

bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora. 

8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu 

krążenia. 

9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora. 

10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej. 

11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów 

niestabilnych hemodynamicznie. 

12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych 

hemodynamicznie. 

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG. 

14. Monitorowanie czynności układu oddechowego. 

15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi. 

16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej. 

17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu. 

18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, 

dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową. 

19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej. 

20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu. 

21. Opatrywanie ran. 

22. Tamowanie krwawień zewnętrznych. 
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23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń. 

24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego. 

25. Przyjęcie porodu. 

26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej. 

27. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu. 

28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej. 

29. Podawanie leków wymienionych w tabeli: 

Lp. Nazwa międzynarodowa leku Postać 

1 Acidum acetylsalicylicum tabletki 

2 Adenosinum roztwór do wstrzykiwań 

3 Amiodaroni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

4 Atropini sulfas roztwór do wstrzykiwań 

5 Isosorbidi mononitras tabletki 

6 Budesonidum zawiesina do nebulizacji 

7 Captoprilum tabletki 

8 Clemastinum roztwór do wstrzykiwań 

9 Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań 

10 
Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z 

lekarzem oceniającym zapis EKG) 
tabletki 

11 Dexamethasoni phosphas roztwór do wstrzykiwań 

12 Diazepamum 

tabletki, 

roztwór do wstrzykiwań,  

wlewka doodbytnicza 

13 Drotaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

14 Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań 

15 Fentanylum roztwór do wstrzykiwań 

16 Flumazenilum roztwór do wstrzykiwań 

17 Furosemidum roztwór do wstrzykiwań 

18 Glyceroli trinitras 

tabletki, 

aerozol do stosowania 

podjęzykowego 

19 Glucagoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

20 Glucosum 5% roztwór do wlewu dożylnego 

21 Glucosum 20% roztwór do wstrzykiwań 

22 Heparinum natricum roztwór do wstrzykiwań 

23 Hydrocortisonum roztwór do wstrzykiwań 

24 Hydroxyzinum 
tabletki,  

roztwór do wstrzykiwań 

25 Ibuprofenum tabletki 

26 Ketoprofenum 
tabletki, 

roztwór do wstrzykiwań 
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27 Lidocaini hydrochloridum 
roztwór do wstrzykiwań,  

żel 

28 Magnesii sulfas roztwór do wstrzykiwań 

29 Mannitolum – 15% roztwór do wlewu dożylnego 

30 Metamizolum natricum roztwór do wstrzykiwań 

31 Metoclopramidum roztwór do wstrzykiwań 

32 Metoprololi tar tras roztwór do wstrzykiwań 

33 Midazolamum roztwór do wstrzykiwań 

34 Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 

35 Naloxoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

36 Natrii chloridum 0,9% roztwór do wlewu dożylnego 

37 Natrii hydrogenocarbonas 8,4% roztwór do wstrzykiwań 

38 Papaverini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań 

39 Paracetamolum 

czopki, 

tabletki, 

roztwór do wstrzykiwań 

40 Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny roztwór do wlewu dożylnego 

41 

Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed 

iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia 

hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana) 

roztwór do wlewu dożylnego 

42 Salbutamolum 
roztwór do wstrzykiwań,  

roztwór do nebulizacji 

43 Solutio Ringeri/zbilansowany roztwór elektrolitowy roztwór do wlewu dożylnego 

44 Thiethylperazinum 
czopki,  

roztwór do wstrzykiwań 

45 
Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem 

oceniającym zapis EKG) 
tabletki 

46 Tlen medyczny Gaz 

47 Urapidilum roztwór do wstrzykiwań 

 

  



– 6 – 

Załącznik nr 2 

 

Szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane samodzielnie 

w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia 

o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof , klęsk żywiołowych i w strefie działań 

wojennych przez ratownika medycznego Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Straży Granicznej  

 

1. Świadczenia zdrowotne wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

2. Wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie drobnych ran). 

3. Cewnikowanie pęcherza moczowego. 

4.  Wykonywanie badania USG FAST – szybka ocena ultrasonograficzna wykonywana 

u pacjentów po urazie narządów jamy brzusznej. 

5. Podawanie leków do spojówkowo. 

6. Podawanie leków wymienionych w tabeli 

Lp. Nazwa leku Postać 

1 Acidum tranexamicum roztwór do wstrzykiwań 

2 Epinephrinum roztwór do wstrzykiwań –

ampułkostrzykawka 

3 Diclofenacum natricum krople do oczu 

4 Fenatylum  tabletki podpoliczkowe / tabletki 

podjęzykowe / lizaki 

5 Paracetamol + Tramadol hydrochloride tabletki 

6 zestaw leków przeciwko bojowym 

środkom trującym 

roztwór do wstrzykiwań – zestaw 

ampułkostrzykawek 

7 opatrunki hemostatyczne granulat / gaza 
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Załącznik nr 3 

 

Szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane pod nadzorem lub 

w porozumieniu z lekarzem przez ratownika medycznego Policji, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej  

 

1. Świadczenia zdrowotne wymienione w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia. 

2. Wykonywane pod nadzorem lekarza:  

1) intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających; 

2) zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka po zabezpieczeniu drożności  

oddechowych; 

3) wykonywanie badania USG u pacjenta urazowego; 

4) podawanie leków. 

3. Podawanie porozumieniu z lekarzem leków wymienionych w tabeli: 

Lp. Nazwa międzynarodowa leku Postać 

  8 Cefuroksym roztwór do wstrzykiwań 

16 Ertapenem roztwór do wstrzykiwań 

38 Moksyfloksacyna tabletki 
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UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia dotyczy szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych, które 

mogą być udzielane przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w 

podmiotach, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 7–7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195):  

1)  samodzielnie, niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego; 

2) samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia 

wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk 

żywiołowych i w strefie działań wojennych; 

3) pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem. 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację, zawartego w art. 11b ust. 12 ustawy z 

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, upoważnienia 

ustawowego dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, co wynika z konieczności 

umożliwienia realizacji zadań przez ratowników medycznych pełniących służbę w warunkach 

innych niż te, w które udzielane są świadczenia w ratownictwie cywilnym. Jednocześnie 

możliwość realizacji wymienionych świadczeń zdrowotnych, wynika z charakteru i specyfiki 

realizowanych zadań, a tym samym możliwych do wystąpienia zdarzeń wymagających 

interwencji ratowników medycznych w specjalistycznym zakresie. Rozporządzenie określa 

zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycznego Policji, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej podczas wykonywania 

zadań służbowych.  

Projekt nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty wiążącymi państwa członkowskie regulacjami 

Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia.  
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

w sprawie świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane 

samodzielnie albo pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem przez 

ratownika medycznego Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Straży Granicznej 

Ministerstwo wiodące i Ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Data sporządzenia 

24.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 11b ust. 12 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac MSWIA:  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak możliwości wykonywania, przez posiadających kwalifikacje ratownika medycznego funkcjonariuszy Policji, Biura 

Ochrony Rządu, Panstwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej zadań zawodowych ratowników medycznych spoza 

systemu Pańswtowe Ratownictwo Medyczne, polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie innym, niż 

ratownicy systemu. Charakter zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych lub 

administracji oraz specyfika towarzyszących temu sytuacji, determinuje umożliwienie funkcjonariuszom – ratownikom 

medycznym, udzielania świadczeń w zakresie innym, niż w przypadku ratownków wchodzących w skład systemu 

Pańswtowe Ratownictwo Medyczne. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wydanie przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Zdrowia rozporządzenia 

regulującego zakres świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane samodzielnie albo pod nadzorem lub w 

porozumieniu z lekarzem przez ratownika medycznego Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Straży Granicznej, innych niż udzielane w ratownictwie cywilnym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację. Z uwagi na przedmiot projektu 

nie dokonano analizy rozwiązań stosowanych w formacjach policyjnych innych państw członkowskich OECD/UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ratownicy medyczni 

w Policji 

65  Określenie zakresu 

świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez ratownika 

medycznego 

Ratownicy medyczni 

w Biurze Ochrony Rządu 

5 Informacje wewnętrzne Określenie zakresu 

świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez ratownika 

medycznego 

Ratownicy medyczni 

w Państwowej Straży 

Pożarnej  

  Określenie zakresu 

świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez ratownika 

medycznego 

Ratownicy medyczni 

w Straży Granicznej 
  Określenie zakresu świadczeń 

zdrowotnych udzielanych 

przez ratownika medycznego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, 

zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
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Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), 

 na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

Projektowane rozwiązanie nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego i nie spowoduje skutków dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez NSZZ Policjantów, NSZZ Straży Granicznej i Związek Zawodowy 

Strażaków Florian.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2017 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,77 

budżet państwa 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,77 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 
-0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,77 

budżet państwa 
-0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,07 -0,77 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  
Część 42 - Sprawy wewnętrzne, w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie, 

Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, i Straży Granicznej.  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie spowoduje zwiększenie wydatków Policji, które na tym etapie są 

trudne do oszacowania.  

Projektowane rozporządzenie spowoduje zwiększone wydatków Biura Ochrony Rządu: 

1) koszt zakupu leków i sprzętu łącznie 56 460 zł, w tym:  

a) 2 przenośne aparaty USG – koszt ok. 52 tys. zł – (koszt 1 szt. ok. 26 tys. zł), 

b) kwas traneksamowy – koszt 5 opakowań ok. 55 zł – (koszt 1 opakowania 

ok. 11 zł), 

c) moksyfloksacyna – kosz 5 opakowań ok. 1000 zł (koszt 1 opakowania 200 zł), 

d) cefuroksym – koszt 27 ampułek 405 zł( koszt 1 ampułki 15 zł), 
e) ertapenem – koszt 10 ampułek 3000 zł – (koszt 1 ampułki 300 zł) 

– łącznie 56 460 zł – koszt zakupu; 

2) pozostałe leki ujęte w załącznikach do rozporządzenia zostają zakupywane w ramach 

podmiotu leczniczego Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu – łączna roczna kwota zakupu 

tych leków wynosi ok. 14 000 zł. 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

- - - - - - - 
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domowe 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

- 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

  tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

X zwiększenie liczby dokumentów 

X zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne : 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

Komentarz: 

Wprowadzany obowiązek generować będzie sporządzenie dodatkowych dokumentów. Zakłada się również, że 

wzrośnie liczba czynności do wykonania przez podmioty realizujące.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

X inne: bezpieczeństwo publiczne 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

X zdrowie 

Omówienie wpływu 

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wpłynie na zdrowie osób uczestniczących 

w zdarzeniach, w których zadania wykonywać będą funkcjonariusze posiadający uprawnienia 

ratowników medycznych Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Straży 

Granicznej.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. po upływie 14 dni od 

dnia jego ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres projektu nie przewiduje się ewaluacji jego efektów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
 

 

 

 

77/11/rch 



Projekt 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  S P R AW  W E W N Ę T R Z N Y C H  I  A D M I N I S T R A C J I
1) 

z dnia 

w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji 

Na podstawie art. 11b ust. 13 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) ramowy program medycznego kursu kwalifikacyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, zwanego dalej „medycznym kursem kwalifikacyjnym”; 

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej; 

3) szczegółowe wymogi dla podmiotów prowadzących medyczny kurs kwalifikacyjny; 

4) skład, tryb powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej oraz sposób 

przeprowadzania egzaminów kończących medyczny kurs kwalifikacyjny; 

5) wzór zaświadczenia o ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego, zwanego dalej 

„zaświadczeniem”. 

§ 2. Ramowy program medycznego kursu kwalifikacyjnego jest określony w załączniku 

nr 1 do rozporządzenia. 

§ 3. Medyczny kurs kwalifikacyjny prowadzą jednostki podległe i nadzorowane przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo jednostki podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej, które spełniają wymagania określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.  

§ 4. 1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne medycznego kursu kwalifikacyjnego prowadzi 

lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z 

zakresu objętego ramowym programem medycznego kursu kwalifikacyjnego po uzyskaniu 

akceptacji przez koordynatora ratownictwa medycznego właściwego dla danej służby oraz 

koordynatora ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

                                                           
1) 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, 

na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 

oraz z 2017 r. poz. 1140). 
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2. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: 

1) wsparcia psychologicznego prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie 

doświadczenie zawodowe oraz aktualną wiedzę z zakresu objętego ramowym 

programem kursu; 

2) ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, wodnego, wysokościowego i 

w warunkach działań służb, prowadzi osoba posiadająca co najmniej trzyletnie 

doświadczenie oraz aktualną wiedzę z zakresu objętego ramowym programem kursu w 

wykonywaniu czynności ratowniczych w danym rodzaju ratownictwa. 

§ 5. 1. Medyczny kurs kwalifikacyjny kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i 

umiejętności objętych programem tego kursu. 

2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i 

praktyczne objęte programem kursu. 

3. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. 

4. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie. 

§ 6. 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej. 

2. Odpowiedzi oceniane są w skali: 5 (bardzo dobry), 4 (dobry), 3 (dostateczny), 2 

(niedostateczny). 

3. Za pozytywny wynik uważa się uzyskanie średniej z ocen minimum 3,3 (ponad 

dostateczny). 

4. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek dopuszczenia do 

egzaminu praktycznego. 

§ 7. 1. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą, dwóch losowo 

wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w 

symulowanych warunkach. 

2. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, oceniane jest odrębnie przez każdego 

członka komisji, poprzez określenie „zaliczone” lub „niezaliczone”. 

3. Egzamin praktyczny jest zdany, gdy co najmniej 75% składu komisji wystawi ocenę 

„zaliczone” dla obu wykonywanych zadań łącznie. 

§ 8. 1. Egzamin uważa się za zdany w przypadku uzyskania pozytywnego wyniku z obu 

części egzaminu. 
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2.W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy w całości lub w części egzaminu lub nie 

przystąpi do niego w całości lub w jego części z ważnych przyczyn losowych, może ona 

przystąpić do egzaminu lub jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż 2 razy. 

§ 9. 1. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję składającą się z co najmniej 

czterech osób: 

1) lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego jako przedstawiciela podmiotu 

szkolącego; 

2) lekarza z trzyletnim doświadczeniem z zakresu objętego programem medycznego kursu 

kwalifikacyjnego; 

3) pielęgniarki z trzyletnim doświadczeniem z zakresu objętego programem medycznego 

kursu kwalifikacyjnego; 

4) ratownika medycznego z trzyletnim doświadczeniem z zakresu objętego programem 

medycznego kursu kwalifikacyjnego; 

5) przedstawiciela ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

2. Do składu komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym 

albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która składa egzamin. 

§ 10. 1. Kierownik podmiotu prowadzącego medyczny kurs kwalifikacyjny wydaje 

zaświadczenie oraz powiadamia o tym podmiot kierujący funkcjonariusza na szkolenie. 

2. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER  

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 



– 4 – 
 

 

Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

z dnia … (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1  

Ramowy program medycznego kursu kwalifikacyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji  

 

I. Założenia organizacyjno-programowe 

Cel główny kształcenia: 

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników medycznych – funkcjonariuszy służb 

podległych i nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych do udzielania świadczeń 

zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez 

ratownika medycznego samodzielnie – w przypadku realizacji zadań służbowych 

w warunkach zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach 

katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych lub pod nadzorem lekarza lub 

w porozumieniu z lekarzem w ramach zadań Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej 

Straży Pożarnej i Straży Granicznej.  

Kształceniem objęci są ratownicy medyczni wykonujący zadania zawodowe w: 

1) jednostkach ochrony przeciwpożarowej podczas działań ratowniczo- 

gaśniczych, ćwiczeń oraz szkoleń; 

2) w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe 

lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych; 

3) w wyodrębnionych oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych 

4) w ramach zadań Biura Ochrony Rządu; 

5) w ramach zadań Straży Granicznej. 

 

Szczegółowe cele kształcenia: 

1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu zadań zawodowych ratownika medycznego, 

a w szczególności świadczeń zdrowotnych, w tym medycznych czynności 

ratunkowych udzielanych samodzielnie; 

2) uzyskanie i utrwalenie wiedzy o świadczeniach zdrowotnych innych niż medyczne 

czynności ratunkowe udzielanych samodzielnie w warunkach zagrożenia wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych 

i w strefie działań wojennych lub pod nadzorem lekarza lub w porozumieniu 

z lekarzem w ramach działań Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 

Pożarnej i Straży Granicznej, w zakresie: 

a) czynności ratunkowych, a w szczególności: 

‒ rozpoznawania i wczesnego reagowania w przypadku stanów 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

‒ farmakoterapii stanów nagłych,  
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‒ farmakoterapii w stanach masywnych krwotoków, 

‒ intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających, 

b) wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych, a w szczególności: 

‒ zakładania sondy żołądkowej i płukania żołądka, 

‒ szycie drobnych ran w znieczuleniu miejscowym, 

c) diagnostyki USG w stanach zagrożenia życia, 

d) postępowania w sytuacji użycia bojowych środków trujących, 

e) podawania leków RX oraz leków w autostrzykawkach; 

3) pomocy psychologicznej poszkodowanym, a w szczególności ocena symptomów 

zaburzeń zachowań lub zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem 

symptomów ostrej reakcji na ciężki stres; 

4) wsparcia psychologicznego poszkodowanego podczas procesu diagnostyczno- 

leczniczego; 

5) kształtowania poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy; 

6) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe; 

7) aspektów prawnych wykonywania świadczeń zdrowotnych w warunkach 

szczególnych w kraju i zagranicą. 

 

II. Czas trwania kursu 

Kurs powinien trwać co najmniej 40 godzin, w tym co najmniej 8 godzin zajęć teoretycznych, 

co najmniej 22 godzin zajęć praktycznych modułu podstawowego oraz 10-godzinny moduł 

specjalistycznych czynności ratowniczych właściwych dla danej służby. 

 

III. Treść nauczania i umiejętności wynikowe 

1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne. 

2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia. 

3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu. 

4. Ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe, EKG, USG, wykonywane 

w warunkach działania Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej 

i Straży Granicznej. 

5. Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku realizacji zadań służbowych 

w warunkach zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, 

w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych, w zakresie: 

a) obrażeń chemicznych, termicznych, elektrycznych, 

b) obrażeń mechanicznych i zaopatrzenia złamań i opatrywania ran, 

c) zatruć, w tym środkami bojowymi, 

d) resuscytacji krążeniowo-oddechowej, 

e) defibrylacji metodą półautomatyczną i automatyczną, 

f) farmakoterapii. 

6. Taktyka działań ratowniczych w warunkach działania Policji, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. 

7. Ewakuacja ze strefy zagrożenia w warunkach wystąpienia zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań 

wojennych. 
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8. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych. 

9. Zajęcia specjalistyczne do dyspozycji organizatorów medycznego kursu 

kwalifikacyjnego, właściwe dla działań funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.  

 

  



– 7 – 
 

 

Załącznik nr 2 

Szczegółowe wymagania dla podmiotów prowadzących medyczny kursu kwalifikacyjny 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Medyczny kurs kwalifikacyjny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prowadzą 

podmioty, które zapewniają: 

1. Realizację programu medycznego kursu kwalifikacyjnego Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, zatwierdzonego przez tego Ministra, zgodnie z 

opracowanym w formie pisemnej harmonogramem zajęć. 

2. Kadrę dydaktyczną spełniającą wymagania dla lekarza, pielęgniarki lub ratownika 

medycznego, posiadających aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego 

programem medycznego kursu kwalifikacyjnego. 

3. Sprawną organizację procesu dydaktycznego – jeden szkolący może prowadzić zajęcia 

praktyczne z grupą licząca nie więcej niż 5 osób. 

4. Bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w medycznym kursie 

kwalifikacyjnym, w szczególności: 

1) sale do zajęć teoretycznych wyposażone zarówno w proste jak i 

techniczne środki dydaktyczne; 

2) sale do zajęć praktycznych wyposażone w niezbędny sprzęt do 

ćwiczeń wysokosymulowanych; 

3) wyposażenie do realizacji programu medycznego kursu 

kwalifikacyjnego, w szczególności: 

a) sprzęt do zapewniania drożności dróg oddechowych oraz 

monitorowania wentylacji, w tym:  

– rurki ustno-gardłowe wielorazowe typu Guedela (różnego 

rozmiaru, w tym największa, przezroczyste – umożliwiające 

stwierdzenie obecności ciała obcego w świetle rurki),  

– rurki nosowo gardłowe, 

– zestaw ssący: mechaniczny, ręczny z jednorazowym 

pojemnikiem na treść, dla dorosłych (wydajność co najmniej 

20 l/min) i niemowląt,  

– worek samorozprężalny, przejrzysty, o konstrukcji 

umożliwiającej wentylację bierną i czynną przy objętości 

oddechowej od 500 do 800 ml, zapewniający częstość 10 

oddechów na minutę mieszaniną o zawartości 97–100% tlenu, 

przy przepływie tlenu 15 l/min, o konstrukcji uniemożliwiającej 
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przekroczenie ciśnienia w układzie oddechowym 40 lub 45 cm 

słupa wody,  

– worek samorozprężalny dla dzieci,  

– maski twarzowe w dwóch rozmiarach (dzieci od 5 lat i dorośli) 

przezroczyste, z mankietem silikonowym fartuchowym, 

– sprzęt do nadgłosniowego udrażniania dróg oddechowych, 

– sprzęt do nieinwazyjnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w 

powietrzu wydechowym, 

– sprzęt do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia krwi tlenem,  

– sprzęt do intubacji dotchawiczej w tym laryngoskop z łyżkami 

oraz rurki intubacyjne z mankietem i bez mankietu, prowadnice, 

b) sprzęt do tlenoterapii, w tym: 

– reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikami tlenu, 

wykonany z mosiądzu (ewentualne elementy niemetalowe 

antystatyczne), przystosowany do pracy przy ciśnieniu 

roboczym co najmniej 200 barów i ciśnieniu zredukowanym od 

4 do 5 barów,  

– zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej z 

rezerwuarem (dwie przezroczyste maski z możliwością 

modelowania w części nosowej – jedna duża i jedna mała),  

– butla tlenowa aluminiową o płaskim dnie, o pojemności 

sprężonego tlenu co najmniej 400 l przy ciśnieniu 150 barów, z 

możliwością napełnienia w systemie DIN (dla tlenu 

medycznego), o ciśnieniu roboczym co najmniej 200 barów,  

– respirator transportowy, objętościowo zmienny, 

  c) sprzęt do ewakuacji i transportu, w tym:  

– nosze typu deska z tworzywa sztucznego, przepuszczalne dla 

promieni X, z co najmniej czterema kompletami kodowanych 

kolorami pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, 

z zestawem klocków do unieruchamiania głowy i kręgosłupa 

szyjnego, 

– kamizelka, 

– szyna kręgosłupowa, szyny i materace podciśnieniowe,  

– folie izotermiczne,  

– szynę wyciągową, 

– nosze rolowane typu SKED i pół SKED, 

– nosze koszowe z zawiesiami,  

– nosze podbierakowe, 
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   d) sprzęt do symulacji – fantomy, w tym: 

– fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłego z 

przekrojem górnych dróg oddechowych do nauki i oceny 

wzrokowej prawidłowego udrażniania dróg oddechowych z 

użyciem sprzętu do utrzymania drożności dróg oddechowych w 

tym rurek ustno-gardłowych, sprzętu nagłośniowego oraz 

intubacji dotchawiczej (obecność tworów anatomicznych: wargi, 

zęby, język, podniebienie, ruchomy przekrój kręgosłupa w 

odcinku szyjnym, wejście do krtani i przełyku, nagłośnia), 

– fantom dorosłego do oceny wstępnej oraz badania urazowego 

z możliwością symulacji monitorowania i zapisywania 

wykonywanych wdrożonych czynności,  

– fantom dziecka do oceny wstępnej oraz badania urazowego z 

możliwością symulacji monitorowania i zapisywania 

wykonywanych wdrożonych czynności,  

– fantom dorosłego do ewakuacji, 

– fantom do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka 

metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu 

pośredniego serca z kontrolą tętna na tętnicy ramiennej oraz 

z monitorowaniem i oceną oddechu i masażu: 

– – z możliwością obserwacji unoszenia się przedniej 

ściany klatki piersiowej w czasie wentylacji, 

– – z możliwością oceny prawidłowej i zbyt dużej 

objętości oddechowej, 

– – z możliwością oceny zbyt szybkiego wdechu, 

– – z możliwością oceny prawidłowej i nieprawidłowej 

głębokości ucisków klatki piersiowej, 

– – z możliwością oceny nieprawidłowego ułożenia 

palców do masażu, 

– fantom do iniekcji, 

– fantom do cewnikowania, 

   e) sprzęt do EKG, AED, USG, 

   f) materiały chirurgiczne i opatrunkowe, w tym: 

– opatrunki – różne wymiary (osobisty, kompresy gazowe 

jałowe, gaza opatrunkowa jałowa, opaski opatrunkowe dziane, 

chusta trójkątna tekstylna, bandaż elastyczny, siatka 

opatrunkowa nr 1, 2, 3 i 6, przylepiec z opatrunkiem, przylepiec 

bez opatrunku, komplet szkoleniowych opatrunków 

hydrożelowych schładzających), 

– aparat do płukania oka z bocznym odpływem, 

– rękawiczki nitrylowe jednorazowe, 

– płyn do dezynfekcji rąk, 

– materiały hemostatyczne,  

– zestawy do szycia ran, 
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– stapler, 

   g)  sprzęt do cewnikowania, 

   h) sprzęt do płukania żołądka. 

5. Obszar symulacji udzielania świadczeń zdrowotnych w warunkach działania Policji, Biura 

Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.  
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Załącznik nr 3 

WZÓR 

 
 
............................................................ 
 (pieczęć podmiotu prowadzącego kurs) Egz. 1 / 2 / 3* 

Nr ............../.................r. 
        (numer zaświadczenia) 

                                               ................................ 
                                                 (miejscowość, data) 

ZAŚWIADCZENIE 

w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Zaświadcza się, że: 
 
Pani/Pan ............................................................................................................................................... 
                      (stopień służbowy, imię i nazwisko, numer PESEL) 

 
 
w dniach: od ...................................... do ......................................... 
                 (dzień/miesiąc/rok)         (dzień/miesiąc/rok) 

 

 uczestniczyła/uczestniczył w organizowanym przez  ......................................................................... 
                  (nazwa i siedziba podmiotu prowadzącego kurs) 

 
medycznym kursie kwalifikacyjnym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji      
 
 i przed Komisją Egzaminacyjną złożyła/złożył egzamin z wynikiem pozytywnym nabywając 
uprawnienia do realizacji świadczeń medycznych wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia ………................... w sprawie świadczeń zdrowotnych, które 
mogą być udzielane przez ratownika medycznego Policji, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży 
Pożarnej i Straży Granicznej samodzielnie, w porozumieniu lub pod nadzorem lekarza.   

 

Zaświadczenie jest ważne przez 3 lata od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu. 

 

 

        …………………………………………………….. 
 (kierownik podmiotu prowadzącego kurs) 

 

 

 

* - właściwe zaznaczyć 

Egz. 1 – dla uczestnika kursu 

Egz. 2 – dla podmiotu kierującego 

Egz. 3 – dla podmiotu prowadzącego kurs 



UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia dotyczy medycznego kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych, 

które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie – w przypadku 

realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym, w obszarach katastrof i klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych 

lub pod nadzorem lub w porozumieniu z lekarzem.  

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację, zawartego w art. 11b ust. 13 ustawy 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2195), upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do 

określenia:  

1) ramowego programu medycznego kursu kwalifikacyjnego Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, zwanego dalej „medycznym kursem kwalifikacyjnym; 

2) kwalifikacji kadry dydaktycznej; 

3) szczegółowych wymogów dla podmiotów prowadzących medyczny kurs kwalifikacyjny; 

4) składu, trybu powoływania i odwoływania komisji egzaminacyjnej oraz sposobu 

przeprowadzania egzaminów kończących medyczny kurs kwalifikacyjny; 

5) wzoru zaświadczenia o ukończeniu medycznego kursu kwalifikacyjnego. 

Medyczny kurs kwalifikacyjny ma na celu zapewnienie odpowiedniej wiedzy i 

umiejętności umożliwiających realizację zadań przez ratowników medycznych pełniących 

służbę w warunkach innych niż te, w które udzielane są świadczenia w ratownictwie 

cywilnym. Na medyczny kurs kwalifikacyjny będzie mógł zostać skierowany funkcjonariusz, 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu posiadający 

uprawnienia ratownika medycznego. Jednocześnie możliwość realizacji wymienionych 

świadczeń zdrowotnych, wynika z charakteru i specyfiki realizowanych zadań, a tym samym 

możliwych do wystąpienia zdarzeń wymagających interwencji ratowników medycznych w 

specjalistycznym zakresie.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 
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dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty wiążącymi państwa członkowskie regulacjami 

Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom  

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

w sprawie medycznego kursu kwalifikacyjnego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

 

Ministerstwo wiodące  

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Sebastian Chwałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Data sporządzenia: 

24.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 11b ust. 13 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

Nr w wykazie prac MSWIA:  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Brak możliwości wykonywania, przez posiadajacych kwalifikacje ratownika medycznego funkcjonariuszy Policji, PSP, 

BOR i SG zadań zawodowych ratowników medycznych spoza systemu Pańswtowe Ratownictwo Medyczne w tym 

w szcególnosci polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w zakresie innym, niż ratownicy systemu. Charakter 

zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy służb oraz specyfika realizowanych zadan wymaga dodatkowej widzy 

i specjalistycznych umiejetności umożliwiajacych ratownikom medycznym w słuzbach resortu spraw wewnetrznych, 

udzielania świadczeń w zakresie innym, niż w przypadku ratownków wchodzących w skład systemu Pańswtowe 

Ratownictwo Medyczne, w warunkach wynikajacych ze specyfiki realizowanych zadań. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wydanie przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji rozporządzenia określajacego ramowy program 

medycznego kursu kwalifikacyjnego MSWiA, kwalifikacje kadry dydaktycznej, wymogi dla podmiotów prowadzących 

medyczny kurs kwalifikacyjny MSWIA, skład i trybu powoływania komisji egzaminacyjnej oraz sposób 

przeprowadzania egzaminów kończących medyczny kursu kwalifikacyjny MSWiA, okres ważności medycznego kursu 

kwalifikacyjnego MSWiA  oraz tryb odnowienia uprawnień, wzór zaświadczenia o ukończeniu medycznego kursu 

kwalifikacyjnego MSWiA.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowaną regulację. Z uwagi na przedmiot projektu 

nie dokonano analizy rozwiązań stosowanych w formacjach innych państw członkowskich OECD/UE. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ratownicy medyczni 

w Policji, BOR, PSP, SG 

775 Informacje wewnętrzne Szkolenie pozwalające 

realizować zakresu 

świadczeń zdrowotnych 

udzielanych przez ratownika 

medycznego w warunkach 

służby 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony:  

 w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, 

zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), 

 na stronie podmiotowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2017 r. poz. 248). 

Projektowane rozwiązanie nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego i nie spowoduje skutków dla budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, tym samym projekt nie wymaga konsultacji z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego. 

Projekt zostanie przekazany również do zaopiniowania do NSZZ Policjantów oraz NSZZ Straży Granicznej. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 
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pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

- - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Projektowane rozporządzenie spowoduje zwiększone wydatki własne dla Policji, PSP, BOR 

i SG w części przeznaczonej na szkolenie i doskonalenie działań. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 5 10 Łącznie  

(0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

- - - - - - - 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężny

m 

duże 

przedsiębiorstwa 

- 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

- 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

- 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

  tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

X zwiększenie liczby dokumentów 

X zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne : 
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Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

X nie dotyczy 

Komentarz: 

Wprowadzany obowiązek generować będzie sporządzenie dodatkowych dokumentów. Zakłada się również, że 

wzrośnie liczba czynności do wykonania przez podmioty realizujące.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Nie przewiduje się wpływu projektowanego rozporządzenia na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

X inne: bezpieczeństwo publiczne 

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

X zdrowie 

Omówienie wpływu 
Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wpłynie na zdrowie osób uczestniczących 

w zdarzeniach, w których zadania wykonywać będą ratownicy medyczni służb MSWiA. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Wykonanie projektowanego rozporządzenia nastąpi z dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. po upływie 14 dni od 

dnia jego ogłoszenia.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ze względu na zakres projektu nie przewiduje się ewaluacji jego efektów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia  

w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych 

Na podstawie art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i ….) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) formy samokształcenia ratowników medycznych, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 2 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej 

dalej „ustawą”; 

2) sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych; 

3) zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych; 

4) sposób potwierdzania zrealizowania przez ratownika medycznego poszczególnych form 

doskonalenia zawodowego oraz potwierdzania przez wojewodę dopełnienia obowiązku 

doskonalenia zawodowego ratownika medycznego; 

5) wzór karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. 

§ 2. Samokształcenie obejmuje następujące formy: 

1) udział w seminarium, 

2) przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym, 

3) udział w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego, zgodnie 

z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym 

zrzeszającym ratowników medycznych, 

4) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa 

naukowego, stowarzyszenia zawodowego, 

5) udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych, 

                                                 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
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6) udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez 

pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę lub umowę 

cywilnoprawną lub wojewodę, 

7) udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego 

i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, 

8) opublikowanie jako autor lub współautor: 

a) książki naukowej, 

b) książki popularnonaukowej, 

c) artykułu naukowego oryginalnego, 

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub 

popularnonaukowej, 

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych, 

f) tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego, 

9) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora 

z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, 

10) udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego, 

11) samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia 

szkoleń dla ratowników medycznych 

– z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 4, mając na uwadze pogłębienie 

i aktualizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań ratownika medycznego. 

§ 3. 1. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych jest realizowane 

w pięcioletnich okresach rozliczeniowych, zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”. 

2. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, 

w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 

§ 4. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych obejmuje zagadnienia z zakresu: 

1) systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne; 

2) organizacji systemu powiadamiania ratunkowego; 

3) łączności – w tym podstawowych pojęć, alfabetu międzynarodowego, zasad korzystania 

ze środków łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne; 

4) organizacji i zadań oraz kompetencji jednostek współpracujących z systemem, o których 

mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy; 
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5) zasad kwalifikowania zdarzeń do wezwania śmigłowca Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, sposobów wezwania, zasad współpracy; 

6) zasad farmakoterapii w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

7) medycznych czynności ratunkowych oraz innych świadczeń zdrowotnych: 

a) oceny stanu osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

b) układania w pozycji właściwej dla stanu osoby będącej w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego lub odniesionych obrażeń, 

c) podjęcia i prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo- 

-oddechowej, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, 

d) bezprzyrządowego przywracania drożności dróg oddechowych oraz przyrządowego 

przywracania i zabezpieczania drożności dróg oddechowych z zastosowaniem 

w szczególności rurki ustno-gardłowej, rurki nosowo-gardłowej, przyrządów 

nadgłośniowych oraz konikopunkcji, 

e) odsysania dróg oddechowych, 

f) tlenoterapii czynnej, wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc 

metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, 

w tym z użyciem respiratora, 

g) intubacji dotchawicznej i prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej w nagłym 

zatrzymaniu krążenia oraz wykonania pod nadzorem lekarza intubacji dotchawiczej 

z użyciem środków zwiotczających, 

h) defibrylacji manualnej na postawie EKG lub zapisu kardiomonitora oraz 

wykonania defibrylacji zautomatyzowanej, 

i) przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów 

niestabilnych hemodynamicznie, 

j) kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych 

hemodynamicznie, 

k) wykonania i oceny zapisu EKG, monitorowania czynności układu oddechowego 

oraz monitorowania czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi, 

l) kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, 

m) wykonywania dostępu doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu, 

n) podawania leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, 

wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową, 

o) odbarczenia odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, 
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p) cewnikowania pęcherza moczowego,  

q) zakładania sondy żołądkowej, płukania żołądka po zabezpieczeniu drożności dróg 

oddechowych, 

r) pobierania krwi żylnej i włośniczkowej do badań laboratoryjnych, 

s) oznaczania parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu, 

t) opatrywania ran, tamowania krwotoków, unieruchamiania złamań, zwichnięć 

i skręceń oraz unieruchamiania kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem 

odcinka szyjnego, 

u) przyjęcia porodu, 

w) segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej, 

x) przygotowywania osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do 

transportu i opieki medycznej podczas transportu, 

y) pomiaru temperatury głębokiej; 

8) zagadnień dotyczących wsparcia psychologicznego dla ratownika medycznego i osoby 

będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: 

a) przy uwzględnieniu różnic indywidualnych, rodzajów, źródeł, skutków stresu 

w działaniach ratowniczych, 

b) zespołu stresu pourazowego i jego objawów,  

c) wpływu stresu pourazowego na stosunki międzyludzkie, 

d) sytuacji trudnych w kontakcie z osobami będącymi w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego i ich wpływu na sprawność funkcjonowania jednostki lub grupy osób 

(zbiegowisko, tłum, publiczność), nawiązywania kontaktu z osobą będącą w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniem wsparcia psychicznego, 

e) zespołowego rozwiązywania problemów – umiejętności zachowania 

w zmieniających się warunkach, 

f) stylów i technik radzenia sobie ze stresem; 

9) technik asystowania przy drobnych zabiegach chirurgicznych; 

10) zasad stosowania przymusu bezpośredniego; 

11) zasad postępowania wobec osób agresywnych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, 

stwarzającymi zagrożenie życia;  

12) zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia mnogiego, masowego oraz 

zdarzeń z obszaru zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych; 
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13) zasad postępowania w przypadku zdarzeń koordynowanych przez jednostki 

wyspecjalizowane w zakresie walki z terroryzmem; 

14) znajomości znamion śmierci: 

a) u osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w trakcie prowadzenia przez 

ratownika medycznego medycznych czynności ratunkowych, 

b) po przybyciu na miejsce zdarzenia u osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, wobec której miały być podjęte medyczne czynności ratunkowe; 

15) praw pacjenta określonych w przepisach odrębnych. 

§ 5. Kurs doskonalący jest realizowany według planu nauczania określonego 

w programie kursu doskonalącego, uwzględniającego zagadnienia, o których mowa w § 4. 

§ 6. Wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 7. 1. Seminarium jest realizowane zgodnie z programem nauczania opracowanym 

przez organizatora kształcenia i zatwierdzonym przez konsultanta wojewódzkiego 

w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego ze względu na siedzibę organizatora.  

2. Organizator jest obowiązany powiadomić właściwego wojewodę o zorganizowaniu 

seminarium na jego obszarze.  

3. Seminarium trwa nie krócej niż 5 godzin dydaktycznych, przy czym 1 godzina zajęć 

trwa 45 minut.  

§ 8. 1. Dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego 

polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za 

udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 2, w tym 

120 punktów edukacyjnych za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. 

2. Za zrealizowanie każdej z form doskonalenia zawodowego ratowników medycznych 

przysługuje określona liczba punktów edukacyjnych: 

1) udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem, o którym mowa w § 5 – 

120 punktów edukacyjnych za cały kurs doskonalący; punkty edukacyjne zalicza się raz 

w okresie edukacyjnym, niezależnie od liczby odbytych kursów; 

2) udział w seminarium, o którym mowa w § 2 pkt 1 – 1 punkt edukacyjny za każdą 

godzinę dydaktyczną (45 minut) trwania seminarium, nie więcej jednak niż 8 punktów 

edukacyjnych za całe seminarium; 
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3) przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub 

sympozjum naukowym – 10 punktów edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, 

niezależnie od liczby posiedzeń, na których był wygłaszany referat, nie więcej jednak 

niż 30 punktów edukacyjnych w ciągu okresu edukacyjnego; 

4) udział w posiedzeniu szkoleniowym, o którym mowa w § 2 pkt 3 – 2 punkty 

edukacyjne; 

5) przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa 

naukowego, o którym mowa w § 2 pkt 3, stowarzyszenia zawodowego – 10 punktów 

edukacyjnych; punkty edukacyjne zalicza się raz, niezależnie od liczby posiedzeń, na 

których był wygłaszany referat, nie więcej jednak niż 30 punktów edukacyjnych w ciągu 

okresu edukacyjnego; 

6) udział w kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, o którym mowa 

w § 2 pkt 2 – 2 punkty edukacyjne za każdy dzień, nie więcej jednak niż 12 punktów 

edukacyjnych za udział w całym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum 

naukowym; 

7) udział w warsztatach szkoleniowych i innych formach szkoleń organizowanych przez 

pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, cywilno- 

-prawną lub umowę-zlecenie lub wojewodę – 1 punkt edukacyjny za każdą godzinę 

dydaktyczną (45 minut) trwania szkolenia; 

8) udział w kursach realizowanych za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego 

i sieci internetowej z ograniczonym dostępem – 5 punktów edukacyjnych, nie więcej 

jednak niż 20 punktów w okresie edukacyjnym; 

9) opublikowanie jako autor lub współautor: 

a) książki naukowej – 50 punktów edukacyjnych, 

b) książki popularnonaukowej – 20 punktów edukacyjnych, 

c) artykułu naukowego oryginalnego – 15 punktów edukacyjnych, 

d) artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub 

popularnonaukowej – 10 punktów edukacyjnych, 

e) artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań 

naukowych – 5 punktów edukacyjnych, 

f) tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego – 

odpowiednio 50% liczby punktów, o których mowa w lit. a–e; 

10) udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego – 3 punkty edukacyjne; 
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11) zajęcie od 1 do 3 miejsca na mistrzostwach ratownictwa medycznego lub zawodach 

ratownictwa medycznego – 10 punktów edukacyjnych; 

12) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora 

z obszaru nauk medycznych lub nauk o zdrowiu – 80 punktów edukacyjnych; 

13) samokształcenie przygotowujące do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia 

szkoleń dla ratowników medycznych – 5 pkt za każdy rok. 

3. Uzyskana w danym okresie edukacyjnym liczba punktów edukacyjnych większa niż 

określona w ust. 1 nie jest zaliczana na poczet następnego okresu edukacyjnego.  

§ 9. 1. Przebieg doskonalenia zawodowego, dokumentuje się w karcie doskonalenia 

zawodowego, zwanej dalej „kartą doskonalenia”. 

2. Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego potwierdza w karcie 

doskonalenia zaliczenie przez ratownika medycznego kursu doskonalącego. 

3. Organizator kształcenia potwierdza w pkt II w części A karty doskonalenia odbycie 

przez ratownika medycznego form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 1–7 i 9. 

4. W przypadku form samokształcenia, o których mowa w § 2 pkt 8 i 10, ratownik 

medyczny sam potwierdza ich zrealizowanie w pkt II w części B karty doskonalenia.  

5. Wzór karty doskonalenia ratownika medycznego określa załącznik nr 2 do 

rozporządzenia. 

6. Karta doskonalenia z wymaganymi wpisami jest podstawą potwierdzenia 

ratownikowi medycznemu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. 

7. Potwierdzenia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje wojewoda, właściwy ze względu 

na miejsce zamieszkania ratownika medycznego. 

§ 10. 1. Posiadana przez ratownika medycznego karta doskonalenia zawodowego, 

wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowuje ważność. 

2. Punkty edukacyjne uzyskane w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 

poz. 775) nie tracą ważności. 
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§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
2)

. 

 

MINISTER ZDROWIA 

  

                                                 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. 

w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884), które traci moc z dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie … ustawy z dnia … o zmianie ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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Załączniki  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia ... (poz. …) 

Załącznik nr 1 

WZÓR  

WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO 

PROWADZENIA KURSU DOSKONALĄCEGO 

 

 

CZĘŚĆ I DANE DOTYCZĄCE KURSU DOSKONALĄCEGO 

 

………………………………………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………...…... 

……………………...………………………………………………...……………………...…. 

Nazwa i adres podmiotu ubiegającego się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego 

 

WYPEŁNIA WOJEWODA 

Data wpłynięcia wniosku: 

 

Liczba załączników: 

Zweryfikowano pod względem formalnym 

 

Data: 

 

Przesłano do CMKP 

 

Data: 

 

Wezwano do uzupełnienia braków 

formalnych 

Data: 

WYPEŁNIA CMKP 

Data wpłynięcia wniosku 
 

 

Nr wpisu na listę 
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1) Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego: 

Nazwa albo firma:………………………………………………………………………….…… 

Adres:………………………………………………………………………………………….... 

Numer telefonu służbowego……………………………………………………………………. 

E-mail służbowy………………………………………………………………………...……… 

 

2) Osoba będąca przedstawicielem podmiotu uprawnionego do prowadzenia kursu 

doskonalącego do kontaktu w sprawach organizacyjnych 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu służbowego:…………………………………………………………………… 

E-mail służbowy: ……………………………………………………………………….……… 

 

3) Kierownik kursu doskonalącego: 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………… 

Tytuł zawodowy/stopień naukowy/ tytuł naukowy………………………………………..…… 

Numer telefonu służbowego:…………………………………………………………………… 

E-mail służbowy: ………………………………………………………………………….…… 

 

4) Miejsce realizacji kursu doskonalącego: 

Nazwa albo firma:………………………………………………………………….…………… 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu służbowego:…………………………………………………………………… 

Numer faxu służbowego:……………………………………………………………………….. 

E-mail służbowy:……………………………………………………………………………….. 
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5) Baza dydaktyczna, w której będzie realizowany kurs doskonalący: 

 

Lp. Liczba sal dydaktycznych
1)

 Wpisać TAK, 

jeżeli posiada 

1. Sala wykładowa wyposażona w laptop +rzutnik 

multimedialny 

 

2. Sala ćwiczeń 1  

3. Sala ćwiczeń 2  

4. Sala ćwiczeń 3  

 

6) Sprzęt dydaktyczny, który będzie używany w czasie trwania kursu doskonalącego: 

 

Lp. Rodzaj sprzętu dydaktycznego
1)

 Wpisać TAK, 

jeżeli posiada 

1. Manekin szkoleniowy osoby dorosłej  

2. Manekin szkoleniowy dziecka 5–7 lat  

3. Manekin szkoleniowy niemowlęcia  

4. Manekin do nauki intubacji osoby dorosłej  

5. Manekin do nauki intubacji dziecka 5–7 lat  

6. Manekin do nauki intubacji niemowlęcia  

7. Manekin do nauki odbierania porodu  

8. Zestaw sprzętu medycznego  

9. Sprzęt informatyczny i łączności  
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7) Kadra dydaktyczna, prowadząca zajęcia w czasie kursu doskonalącego: 

 

Lp. Kadra dydaktyczna
1)

 Liczba osób 

1. Lekarz – lekarz systemu, o którym mowa w art. 3 

pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2195), w szczególności specjalista medycyny 

ratunkowej (min. 5 lat doświadczenia w udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych w tym medycznych czynności 

ratunkowych) 

 

2. Pielęgniarka systemu, o której mowa w art. 3 pkt 6 

ustawy, (min. 5 lat doświadczenia w wykonywaniu 

medycznych czynności ratunkowych) 

 

3. Ratownik medyczny (min. 5 lat doświadczenia 

w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych) 

 

4. Pielęgniarka/położna posiadająca (min. 5 lat 

doświadczenia zawodowego) 

 

5. Psycholog (min. 3 lata doświadczenia zawodowego)  

 

 

1)
 Zgodnie

 
z warunkami realizacji kursu określonymi w „Programie kursu doskonalącego dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego” . 
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CZĘŚĆ II  

Szczegółowy harmonogram kursu dla ratowników medycznych 

(z podziałem na dni – każdy dzień na osobnej stronie) 

Dzień …… (1–6) Data: ……–…….……–…..….(dzień, miesiąc, rok) 

A. Wykłady 

Lp. Godzina 

od – do Temat wykładu 

Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy 

/prowadzącego – kwalifikacje
2)

 

Liczba  

godzin 

dydaktycznych
3)

 

1.     

2.     

3.     

4.     

Razem liczba godzin wykładu  
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B. Ćwiczenia z użyciem sprzętu dydaktycznego 

 

Lp. 
Godzina 

od–do 
Grupa 

1) Temat zajęć praktycznych / ćwiczeń  

2) Sprzęt dydaktyczny użyty w czasie zajęć 

Tytuł, imię i nazwisko prowadzącego 

/instruktora – kwalifikacje
2)

 

Liczba  

godzin 

dydaktycznych
3)

 

1.      

2.      

3.      

4.      

Razem liczba godzin ćwiczeń  

Uwaga: Tabele A i B należy przystosować do liczby zajęć teoretycznych i praktycznych realizowanych danego dnia kursu dodając lub 

usuwając odpowiednie wiersze. Łącznie czas zajęć jednego dnia nie może przekraczać 8 godzin dydaktycznych.  

Wykłady mogą być prowadzone łącznie dla wszystkich uczestników kursu. Ćwiczenia odbywają się w grupach liczących nie więcej niż 

10 osób + 1 instruktor z użyciem sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zajęć.  

 

 

 

 

2)
 Wpisać odpowiednio: lekarz medycyny ratunkowej lub lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny, pielęgniarka / położna, psycholog. 

3)
 1 godzina dydaktyczna = 45 minut.
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C. Egzamin końcowy 

 

Lp. Metody oceny wiedzy i umiejętności 

praktycznych 

Liczba  

godzin 

Liczba pytań lub 

zadań 

1. Sprawdzian testowy   

2. Sprawdzian praktyczny   

Razem liczba godzin egzaminu końcowego   

 

 

 

 

 

 

………………………………                 ………………………………….. 

Organizator Kierownik kursu 

 (czytelny podpis) (czytelny podpis) 

 

Data: 
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CZĘŚĆ III  

OŚWIADCZENIA 

 

 

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o uzyskanie wpisu na listę podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego są kompletne i zgodne z prawdą. 

 

………………………………………… ……………………………………………… 

 data czytelny podpis 

 

 

 

Oświadczam, że znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie kursu 

doskonalącego, określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195). Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia.
4)

 

 

 

…………………………………………… ……………………………………………… 

 Data czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 

 

4)
 Oświadczenia podpisuje podmiot ubiegający się o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. 
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Załącznik nr 2 

 

Numer karty………………..… 

 

WZÓR  

 

KARTA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RATOWNIKA MEDYCZNEGO 

 

 

 

…………………………………. ………………………………... 

 Wojewoda wydający data, czytelny podpis i osoby  

kartę doskonalenia zawodowego wydającej kartę doskonalenia   

 zawodowego 

 

 

Imię i nazwisko ...……………………………………………………...………..……………… 

Data i miejsce urodzenia …………….……………………..…………………………………... 

Numer PESEL* …………………………………………..……..……………..……………… 

*(w przypadku braku numeru PESEL – cechy dokumentu potwierdzającego tożsamość: nazwę i numer 

dokumentu oraz kraj wydania) 

 

Nazwa i adres podmiotu, u którego ratownik medyczny wykonuje zawód……………………. 

…………………………………………………………..……..……….………………………. 

……………………………………………………………..……………………………………

Numer i data wydania pierwszego dyplomu………………………………………….………...  

Data rozpoczęcia okresu edukacyjnego………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

(Należy określić, którego okresu dotyczy np.: I okres edukacyjny; II okres edukacyjny; itd.) 
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I. KURS DOSKONALĄCY 

Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do 

prowadzenia kursu doskonalącego 

Miejsce odbycia kursu doskonalącego  

   

   

   

Termin kursu  

Data od – do 

Czas trwania kursu 

(liczba godzin) 

Potwierdzenie zaliczenia kursu doskonalącego  

czytelny podpis organizatora kursu lub osoby 

upoważnionej 

     

     

     

Liczba punktów edukacyjnych: ……………. 

 

II. SAMOKSZTAŁCENIE 

Część A. 

Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia 

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia czytelny 

podpis organizatora lub osoby upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 
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Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 

Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 
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Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 

Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora seminarium lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 
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Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 

Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 
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Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 

Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 
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Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 

Nazwa i adres podmiotu 

przeprowadzającego samokształcenie 

Forma i temat samokształcenia 

  

  

  

Miejsce odbycia samokształcenia Czas trwania samokształcenia (liczba godzin) 

  

Termin samokształcenia  

Data od – do 

Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

czytelny podpis organizatora lub osoby 

upoważnionej 

  

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 
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Część B. 

Forma samokształcenia Potwierdzenie odbycia samokształcenia 

przez ratownika medycznego 

czytelny podpis 

  

  

  

  

  

  

  

 

Liczba punktów edukacyjnych: ……….. 
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ZATWIERDZENIE DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO  

 

 

Zatwierdza się, Pani/ Panu 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ratownika medycznego) 

 

dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego w czasie pięcioletniego okresu 

edukacyjnego w terminie: 

od ……………….……………....………. roku do …………..……………………….….. roku 

na podstawie dokumentów poświadczających uzyskanie 200 punktów edukacyjnych 

 

 

 

……………………………………………..……………………………………………..…… 

Miejscowość, data i czytelny podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia dopełnienia obowiązku 

doskonalenia zawodowego 
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UZASADNIENIE 

 

Celem niniejszego rozporządzenia jest wypełnienie delegacji ustawowej zawartej 

w art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195), zwanej dalej „ustawą”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 9 

października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1991, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą zmieniającą”, 

przez wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących sposobu dopełniania przez 

ratownika medycznego obowiązku doskonalenia zawodowego.  

Powyższe rozporządzenie zostało utrzymane do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 12e ustawy w brzmieniu nadanym ustawą 

zmieniającą. 

Projekt rozporządzenia określa formy samokształcenia, sposób, tryb odbywania 

doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych oraz zakres doskonalenia 

zawodowego ratowników medycznych. W załączniku nr 1 do rozporządzenia określono wzór 

wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. 

Natomiast w załączniku nr 2 określono wzór zaświadczenia o wpisie na tę listę. 

Samokształcenie będzie realizowane w następujących formach: seminarium; 

przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum 

naukowym; udział w posiedzeniach szkoleniowych stowarzyszenia będącego zgodnie 

z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym 

ratowników medycznych; przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu 

szkoleniowym towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego; udział w kongresach, 

zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych; udział w warsztatach szkoleniowych 

i innych formach szkoleń organizowanych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny 

ma podpisaną umowę o pracę, cywilno-prawną lub umowę-zlecenie lub wojewodę; udział 

w kursach realizowanych za pośrednictwem przekazu telewizyjnego i sieci internetowej 

z ograniczonym dostępem; opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej, 

książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze 

poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu 

popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych, 

tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego; tłumaczenia książki 
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lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego; udział w mistrzostwach lub zawodach 

ratownictwa medycznego; uzyskanie tytułu doktora lub doktora habilitowanego lub tytułu 

profesora; samokształcenia przygotowującego do właściwej realizacji zadań w ramach 

prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych. Wszystkie powyższe formy 

samokształcenia powinny być realizowane z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w § 4 

projektu rozporządzenia.  

W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych realizowany będzie kurs 

doskonalący, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą 

zmieniającą. Kurs ten będzie mógł być realizowany przez podmioty uprawnione do 

prowadzenia kursu doskonalącego wpisane na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez Dyrektora Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego. Projekt rozporządzenia określa w załączniku nr 1 wzór 

wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. 

Za zrealizowanie określonej wyżej formy kształcenia przysługują punkty edukacyjne. 

Zaliczenie doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co 

najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia 

zawodowego, przy czym 120 punktów edukacyjnych musi być uzyskane za udział w kursie 

doskonalącym zakończonym egzaminem. 

Doskonalenie zawodowe realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych 

zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 

1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do 

wykonywania zawodu ratownika medycznego.  

Przebieg doskonalenia zawodowego będzie dokumentowany w karcie doskonalenia 

zawodowego ratownika medycznego, której wzór określa załącznik nr 3 do przedmiotowego 

rozporządzenia. 

 Ponadto projekt rozporządzenia zawiera przepisy przejściowe, które pozwolą na 

dostosowanie dotychczas stosowanych procedur realizowanych w ramach doskonalenia 

zawodowego ratowników medycznych do projektowanych przepisów, w tym, umożliwią 

kontynuację rozpoczętego przed dniem wejścia w życie przepisów projektowanego 

rozporządzenia doskonalenia zawodowego. 
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Projekt stanowi, iż rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Nie jest to sprzeczne z art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.). 

Zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Jednocześnie 

należy podkreślić, iż Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, które będzie 

dokonywać wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego 

oraz drukować karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, a następnie 

przekazywać je wojewodom, jest przygotowane do realizacji tych zadań. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Projektowane rozporządzenie nie ma wpływu na sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych 

w stosunku do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie 

zamierzonego celu. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia 

zawodowego ratowników medycznych 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Katarzyna Chmielewska – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, tel. 22 8601112,  

email: dep-ns@mz.gov.pl 

Data sporządzenia 

24.11.2017 r. 

 

Źródło:  

art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

Nr w wykazie prac Ministra Zdrowia: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zgodnie z art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, 

ratownicy medyczni mają prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach i formach kształcenia, w 

szczególności kursu doskonalącego oraz samokształcenia. W związku z powyższym istnieje konieczność szczegółowego 

uregulowania zasad doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Doskonalenie zawodowe ratowników 

medycznych ma na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych w toku kształcenia ratownika medycznego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie reguluje zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Samokształcenie będzie 

realizowane w następujących formach: seminarium; przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, 

konferencji lub sympozjum naukowym lub przedstawienie komunikatu albo plakatu; udział w posiedzeniach 

szkoleniowych stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu 

krajowym, zrzeszającym ratowników medycznych; przygotowanie i wygłoszenie referatu na posiedzeniu szkoleniowym 

towarzystwa naukowego, stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie komunikatu albo plakatu na tym posiedzeniu; 

udział w kongresach, zjazdach, konferencjach lub sympozjach naukowych; udział w warsztatach szkoleniowych i innych 

formach szkoleń organizowanych przez pracodawców lub wojewodę; udział w kursach realizowanych za pośrednictwem 

przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem; opublikowanie jako autor lub współautor: książki 

naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, 

rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub 

komunikatu z badań naukowych; tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego; udział 

w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego; samokształcenia przygotowującego do właściwej realizacji 

zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych oraz nauczania zawodu na kierunku studiów 

związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego.  

Powyższe formy samokształcenia powinny być realizowane z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w § 4 projektu 

rozporządzenia. Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych realizowane będzie w pięcioletnich okresach 

rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku 

następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 

W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych realizowany będzie kurs doskonalący. Kurs ten będzie 

mógł być realizowany przez podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. 

Projekt rozporządzenia określa w załączniku nr 1 wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia kursu doskonalącego. 

Za zrealizowanie każdej z form kształcenia będą przyznawane punkty edukacyjne. Zaliczenie doskonalenia zawodowego 

będzie polegać na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych 

formach doskonalenia zawodowego, przy czym co najmniej 120 punktów edukacyjnych będzie musiało być uzyskane za 

udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem. Program przedmiotowego kursu będzie opracowany przez 

zespół ekspertów powołanych przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzony przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia. Ponadto projekt wskazuje na możliwość uzupełnienia wiedzy w formie 

samokształcenia. Wybór określonej formy kształcenia uzależniony jest od potrzeb samych ratowników medycznych. 

Przebieg doskonalenia zawodowego będzie dokumentowany w karcie doskonalenia zawodowego ratownika 

medycznego, której wzór określa załącznik nr 3 przedmiotowego rozporządzenia. 
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3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Ratownicy medyczni ok. 13 000 Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony 

Zdrowia (dane za 2015 r.) 

Uregulowanie w przepisach 

sposobu i trybu odbywania 

doskonalenia zawodowego 

przez ratowników medycznych  

Podmioty prowadzące 

kursy doskonalące dla 

ratowników medycznych 

ok 40 Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego 

Uregulowanie w przepisach 

sposobu i trybu odbywania 

doskonalenia zawodowego 

przez ratowników medycznych 

Centrum Medycznego 

Kształcenia 

Podyplomowego 

1  Uregulowanie w przepisach 

zadań CMKP dotyczących 

doskonalenia zawodowego 

ratowników medycznych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Nie były prowadzone prekonsultacje dotyczące projektu rozporządzenia. 

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych na 30 dni następującym podmiotom:  

1. Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,  

2. Rzecznikowi Praw Pacjenta,  

3. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,  

4. Krajowej Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  

5. Narodowemu Funduszowi Zdrowia,  

6. Naczelnej Radzie Lekarskiej,  

7. Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych,  

8. Naczelnej Radzie Aptekarskiej,  

9. Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych,  

10. Krajowej Radzie Fizjoterapeutów,  

11. Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,  

12. Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia,  

13. Kolegium Lekarzy Rodzinnych,  

14. Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce,  

15. Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu,  

16. Stowarzyszeniu Zawodowemu Ratowników Medycznych,  

17. Polskiemu Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych,  

18. Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”,  

19. Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia,  

20. Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia,  

21. Konfederacji Lewiatan,  

22. Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej,  

23. Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,  

24. Konfederacji Pracodawców Polskich,  

25. Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej,  

26. Biuru Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”,  

27. Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”,  

28. Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych,  

29. Stowarzyszeniu Menedżerów Ochrony Zdrowia,  

30. Związkowi Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ,  

31. Polskiej Radzie Ratowników Medycznych,  

32. Business Centre Club,  

33. Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,  

34. Federacji Związków Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej,  

35. Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,  

36. Parlamentowi Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,  
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37. Wojewodzie Dolnośląskiemu,  

38. Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu,  

39. Wojewodzie Lubelskiemu,  

40. Wojewodzie Lubuskiemu,  

41. Wojewodzie Łódzkiemu,  

42. Wojewodzie Małopolskiemu,  

43. Wojewodzie Mazowieckiemu,  

44. Wojewodzie Opolskiemu,  

45. Wojewodzie Podkarpackiemu,  

46. Wojewodzie Podlaskiemu,  

47. Wojewodzie Pomorskiemu,  

48. Wojewodzie Śląskiemu,  

49. Wojewodzie Świętokrzyskiemu,  

50. Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu,  

51. Wojewodzie Wielkopolskiemu,  

52. Wojewodzie Zachodniopomorskiemu,  

53. Konsultantowi Krajowemu w dziedzinie medycyny ratunkowej,  

54. Radzie Dialogu Społecznego,  

55. Forum Związków Zawodowych,  

56. Związkowi Rzemiosła Polskiego,  

57. Stowarzyszeniu Pacjentów „Primum Non Nocere”,  

58. Scanmed S.A.,  

59. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy,  

60. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych,  

61. Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Położnych,  

62. Federacji Pacjentów Polskich,  

63. Instytutowi Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,  

64. Obywatelskiemu Stowarzyszeniu „Dla Dobra Pacjenta”. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostały omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

Projekt rozporządzenia stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Ponadto, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204), projekt rozporządzenia został umieszczony także na stronie 

podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Przedmiotowa regulacja nie ma wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa i sektora 

finansów publicznych.  

Natomiast zgodnie z art. 12f ustawy koszty doskonalenia zawodowego ponosi ratownik 

medyczny lub podmiot, u którego ratownik medyczny wykonuje zawód, lub jednostka 

prowadząca szkolenie. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowana regulacja będzie miała wpływ na podmioty, które po spełnieniu 

warunków określonych będą wnioskowały o uzyskanie wpisu na listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego. 

W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych realizowany 

będzie kurs doskonalący. Kurs ten będzie mógł być realizowany przez 

podmioty wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego, prowadzoną przez Dyrektora Centrum Medycznego 

Kształcenia Podyplomowego. Projekt rozporządzenia określa w załączniku 

nr 1 wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia 

kursu doskonalącego oraz w załączniku nr 2 – wzór zaświadczenia o wpisie 

na tę listę. 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

Projektowane przepisy zapewnią wykwalifikowaną kadrę medyczną 

ratowników medycznych, która zobowiązana jest do podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w doskonaleniu 

zawodowym, co zapewni bezpieczeństwo oraz wysoki poziom 

i kompetencje przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych.  

W efekcie końcowym zmiany te będą wpływać na rodzinę, obywateli 

i gospodarstwa domowe poprzez zabezpieczenie świadczeń opieki 

zdrowotnej przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów. 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 



– 33 – 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: wprowadzenie obowiązku uzyskania wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu 

doskonalącego jest podyktowane koniecznością zapewnienia wysokiej jakości przeprowadzanych kursów 

doskonalących.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Wejście w życie przedmiotowej regulacji prawnej porządkuje 

zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Ukończenie doskonalenia zawodowego przez ratowników 

medycznych zgodnie z proponowanymi w projekcie rozwiązaniami przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 

zdrowotnego. Projektowane przepisy zapewnią wykwalifikowaną kadrę medyczną ratowników medycznych, która 

zobowiązana jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane przepisy będą miały wpływ na obszar ochrony zdrowa. Dopełnienie obowiązku 

doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych zgodnie z proponowanymi 

w projekcie rozporządzenia rozwiązaniami przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa 

zdrowotnego. Projektowane przepisy zapewnią wykwalifikowaną kadrę medyczną ratowników 

medycznych, która zobowiązana jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez 

uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym, co zapewni bezpieczeństwo oraz wysoki poziom 

i kompetencje przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Przegląd korzyści projektowanych oddziaływań nastąpi nie wcześniej niż w 2021 r., przy zastosowaniu miernika: 

– efektywność doskonalenia zawodowego w zakresie pogłębienia i aktualizacji wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

realizacji zadań na stanowisku ratownika medycznego będzie miała wpływ na wysoką jakość udzielanych świadczeń – 

rozumiana jako relacja między celami projektu rozporządzenia, a priorytetami beneficjentów. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

31/11/DB 



 

 

Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

Na podstawie art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195  i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) szczegółowy zakres danych objętych wojewódzkim planem działania systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanym dalej „planem”; 

2) ramowy wzór planu; 

3) zakres danych podlegających upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 2. Dane objęte planem zawierają: 

1) informacje o jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa 

w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, zwanej dalej „ustawą”, centrach urazowych, centrach urazowych dla dzieci 

oraz o szpitalach posiadających jednostki organizacyjne wyspecjalizowane w zakresie 

udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 

z uwzględnieniem danych dotyczących: 

a) liczby, rodzaju i rozmieszczenia w poszczególnych rejonach operacyjnych 

zespołów ratownictwa medycznego, z określeniem obszaru działania dla każdego 

zespołu i z uwzględnieniem maksymalnego czasu dotarcia do granic obszaru 

działania, 

b) liczby, rodzaju i miejsc stacjonowania specjalistycznych środków transportu 

wykorzystywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego na potrzeby 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem”, wraz 

z ich zasięgiem działania, oraz o lądowiskach przyszpitalnych, w tym 

o odległościach lądowiska od szpitali, 

                                                 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
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c) liczby i rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych w poszczególnych 

powiatach, 

d) liczby i rozmieszczenia centrów urazowych, wraz z informacją o zakresie 

świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych do realizacji zadań centrum urazowego, 

jeżeli znajduje się ono na obszarze danego województwa, 

e) liczby i rozmieszczenia centrów urazowych dla dzieci, wraz z informacją o zakresie 

świadczeń opieki zdrowotnej niezbędnych do realizacji zadań centrum urazowego 

dla dzieci, jeżeli znajduje się ono na obszarze danego województwa, 

f) liczby i rozmieszczenia jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego, 

g) liczby i rozmieszczenia szpitali, wraz z profilem oddziałów i liczbą łóżek oraz 

liczbą łóżek możliwą do zwiększenia, 

h) liczby, rodzaju oraz rozmieszczenia w poszczególnych powiatach jednostek 

współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy; 

2) informacje o planowanych na kolejne lata, nowych, przenoszonych lub likwidowanych 

jednostkach systemu lub centrach urazowych lub centrach urazowych dla dzieci na 

obszarze województwa, w szczególności o: 

a) liczbie, rozmieszczeniu i rodzaju zespołów ratownictwa medycznego, 

b) liczbie i rozmieszczeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych, 

c) liczbie i rozmieszczeniu centrów urazowych i centrów urazowych dla dzieci; 

3) opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz 

informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i stanowisk dyspozytorów 

medycznych na obszarze województwa, w szczególności dane dotyczące: 

a) adresu centrum powiadamiania ratunkowego, 

b) adresu dyspozytorni medycznej, 

c) liczby i godzin pracy stanowisk dyspozytorów medycznych, 

d) liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń przyjmowanych na stanowiskach 

dyspozytorów medycznych, 

e) struktury i organizacji systemów teleinformatycznych oraz rodzajów łączności 

radiowej wykorzystywanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych, ze 

wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania, 
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f) organizacji i procedur koordynacji działań jednostek systemu, ze wskazaniem 

kompetencji i trybu podejmowanych działań, w szczególności w zdarzeniach 

mnogich i masowych; 

4) sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa 

w art. 32 ust. 1 ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu 

z innych województw, w szczególności informacje o: 

a) procedurach współpracy, 

b) kompetencjach i trybie podejmowanych działań, 

c) obiegu i wymianie informacji, 

d) liczbie i rozmieszczeniu jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic 

administracyjnych, ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów 

medycznych i stanowisk wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego; 

5) sposób współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, 

o których mowa w art. 15 ustawy, na obszarze województwa, w szczególności 

informacje o: 

a) procedurach współpracy, 

b) organizacji wspólnych ćwiczeń i analizie działań ratowniczych oraz procedurach 

powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku 

zdarzeń pojedynczych i zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego znacznej liczby osób, 

c) kompetencjach i trybie podejmowanych działań, 

d) obiegu i wymianie informacji. 

§ 3. Ramowy wzór planu jest określony w załączniku do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Szczegółowy zakres danych objętych planem umożliwia identyfikację wszystkich 

danych zawartych w planie, uwzględniając złożoność tych danych. 

2. Mapy stanowiące część planu są wykonane w skali co najwyżej 1:250 000, 

a szczegółowy zakres danych objętych planem uwzględnia następujące dane: 

1) granice administracyjne województwa, powiatów, miast na prawach powiatów, miast 

i gmin; 

2) przebieg dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych; zakres danych o drogach jest 

zgodny z bazą danych obiektów topograficznych opracowaną przez Służbę Geodezyjną 

i Kartograficzną; 
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3) przebieg głównych linii kolejowych; 

4) rzeki, jeziora i inne zbiorniki wodne; 

5) położenie miejscowości oraz ich nazwy; 

6) lokalizację lądowisk dla śmigłowców; 

7) lokalizację funkcjonujących i planowanych jednostek systemu; 

8) lokalizację szpitali, w których funkcjonują centra urazowe i centra urazowe dla dzieci. 

3. Mapa, o której mowa w ust. 2, może zawierać lokalizację jednostek współpracujących 

z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy. 

§ 6. Dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a–g i pkt 2 oraz w części I, części II pkt 1–5 

i11–12 i części III–V załącznika do rozporządzenia podlegają upublicznieniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej.  

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
2)

. 

 

MINISTER ZDROWIA 

  

                                                 

2) 
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. 

w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów 

kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1902), które traci moc 

z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie … ustawy z dnia … o zmianie ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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Załącznik  

do rozporządzenia  

Ministra Zdrowia  

z dnia ... (poz. ...) 

WZÓR 

PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 

DLA WOJEWÓDZTWA ... 

I. INFORMACJE O JEDNOSTKACH SYSTEMU PAŃSTWOWE 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 

1) liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego na obszarze województwa: 

a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia, 

b) tabele 1 i 2 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń 

w formie tabelarycznej. 
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TABELA 1 – Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku ............ 

1 2 3 

Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego 
7 

4 5 6 
Liczba 

pacjentów 

przewiezionych 

przez zespół 

ratownictwa 

medycznego 

do szpitala 

Lp. Powiat Liczba, rodzaj 

oraz miejsce 

stacjonowania 

zespołów 

ratownictwa 

medycznego 

wyjazdy do stanów nagłego 

zagrożenia zdrowotnego 

wyjazdy 

niezwiązane ze 

stanem 

nagłego 

zagrożenia 

zdrowotnego 

zgony przed 

podjęciem albo 

w trakcie 

wykonywania 

medycznych 

czynności 

ratunkowych 

ogółem w tym: 
o

b
y

w
at

el
e 

R
ze

cz
y

p
o

sp
o

li
te

j 

P
o

ls
k

ie
j 
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d

zo
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k

ra
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p
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o

d
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n
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) 
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w
i 

–
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y

w
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p
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TABELA 2 – Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku ............ 

Lp. Kryterium 

gęstości 

zaludnienia 

Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego, 

licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia przez 

dyspozytora medycznego do przybycia 

zespołu ratownictwa medycznego na miejsce 

zdarzenia 

Średni czas 

interwencji zespołu 

ratownictwa 

medycznego od 

przyjęcia zgłoszenia 

o zdarzeniu do 

przekazania pacjenta 

do szpitala 

Maksymalny czas 

interwencji zespołu 

ratownictwa 

medycznego od 

przyjęcia zgłoszenia 

o zdarzeniu do 

przekazania 

pacjenta do szpitala 

1 2 3 4 5 6 7 

  

mediana 

czasu 

dotarcia na 

miejsce 

zdarzenia 

maksymalny 

czas dotarcia 

na miejsce 

zdarzenia 

liczba wyjazdów 

przekraczających 

maksymalny 

czas dotarcia na 

miejsce 

zdarzenia 

  

 Rejon 

operacyjny 

 

 Miasta powyżej 

10 tys. 

mieszkańców 

     

 Poza miastem 

powyżej 10 tys. 

mieszkańców 

     

 Województwo   

 Miasta powyżej 

10 tys. 

mieszkańców 

     

 Poza miastem 

powyżej 10 tys. 

mieszkańców 
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2) liczba wylotów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego na obszarze 

województwa: 

a) krótka charakterystyka ogólna, czasy dotarcia, 

b) tabele 3 i 4 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń 

w formie tabelarycznej. 

TABELA 3 – Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku ............ 

1 2 3 4 5 

Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 
9 

6 7 8 
Liczba 

pacjentów 

dostarczonych 

przez lotniczy 

zespół 

ratownictwa 

medycznego 

do szpitala 

Lp. 

W
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wyloty do stanu nagłego 

zagrożenia zdrowotnego 

wyloty 

niezwiązane ze 

stanem nagłego 

zagrożenia 

zdrowotnego 

zgony przed 

podjęciem albo 

w trakcie 

wykonywania 

medycznych 

czynności 

ratunkowych 

ogółem w tym: 

o
b

y
w
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TABELA 4 – Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku ............ 

Liczba wylotów lotniczych 

zespołów ratownictwa medycznego 

Średni czas interwencji lotniczego 

zespołu ratownictwa medycznego 

od przyjęcia zgłoszenia o zdarzeniu 

do przekazania pacjenta do szpitala 

Maksymalny czas interwencji 

lotniczego zespołu ratownictwa 

medycznego od przyjęcia 

zgłoszenia o zdarzeniu do 

przekazania pacjenta do szpitala 

1 2 3 
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3) hospitalizacje osób w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego: 

a) krótka charakterystyka ogólna, 

b) tabele 5 i 6 sporządzone w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń 

w formie tabelarycznej. 

TABELA 5 – Liczba przyjęć pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku ............ 

1 2 3 

Szpitalny oddział ratunkowy 

4 5 6 

Lp. Powiat 
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TABELA 6 – Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku ............ 

1 2 3 

Izba przyjęć szpitala 

4 5 6 

Lp. Powiat Nazwa 

i adres 

szpitala 
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II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE 

WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK SYSTEMU ORAZ CENTRÓW URAZOWYCH, 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SZPITALI WYSPECJALIZOWANYCH 

W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NIEZBĘDNYCH 

DLA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I INNE (stan na dzień ............ 

1) Zespoły ratownictwa medycznego – liczba, rodzaje, rejony operacyjne, obszary 

działania, dysponenci – tabele 7, 8 i 9 sporządzone w aplikacji umożliwiającej 

dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej. 
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TABELA 7 – Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 

Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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p
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3a 3b 11a 11b 

S P od do 

             

Razem  
   

1)
 Jest identyfikowany przez numer województwa – 2 cyfry kodu TERYT/numer kolejny rejonu na obszarze województwa – 

2 cyfry. 
2)

 W opisie rejonu operacyjnego stosuje się 7-znakowy kod TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek 

podziału administracyjnego; nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje rejonu operacyjnego oddziela 

się średnikiem i spacją. 
3)

 Stosuje się 7-znakowy kod TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; nie 

używa się kodów zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje obszaru działania oddziela się średnikiem i spacją. 
4)

 Jest identyfikowany dziesięcioznakowym numerem zespołu ratownictwa medycznego, składającym się z 7-znakowego 

kodu TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego oraz cyfry identyfikującej 

rodzaju zespołu (kody: 2 – podstawowy, 3 – wodny podstawowy, 4 – specjalistyczny, 5 – wodny specjalistyczny) i dwóch 

cyfr numeru kolejnego dla danego rodzaju zespołu w miejscu stacjonowania; nie używa się kodów zakończonych cyfrą 

„3”. 
5)

 Stosuje się 7-znakowy kod TERYT miejscowości lub dzielnicy w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek 

podziału administracyjnego, w której stacjonuje zespół ratownictwa medycznego; nie używa się kodów zakończonych 

cyfrą „3”; nie podaje się danych adresowych miejsca stacjonowania. 
6)

 Wskazuje się nazwę miejscowości lub dzielnicy, w której stacjonuje zespół ratownictwa medycznego; nie podaje się 

danych adresowych miejsca stacjonowania. 
7)

 Wymienia się dni tygodnia, a w przypadku, gdy zespół ratownictwa medycznego nie pozostaje w całodobowej gotowości, 

wskazuje się godziny pozostawania w gotowości. 
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TABELA 8 – Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – 

stan na dzień ............ 

Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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p
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1)
 Jest identyfikowany przez numer województwa – 2 cyfry kodu TERYT/numer kolejny rejonu na obszarze województwa – 

2 cyfry. 
2)

 W opisie rejonu operacyjnego stosuje się 7-znakowy kod TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek 

podziału administracyjnego; nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”, kolejne pozycje rejonu operacyjnego oddziela 

się średnikiem i spacją. 
3)

 Jest identyfikowany dziesięcioznakowym numerem zespołu ratownictwa medycznego, składającym się z 7-znakowego 

kodu TERYT w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego oraz cyfry identyfikującej 

rodzaju zespołu (kody: 2 – podstawowy, 3 – wodny podstawowy, 4 – specjalistyczny, 5 – wodny specjalistyczny) i dwóch 

cyfr numeru kolejnego dla danego rodzaju zespołu w miejscu stacjonowania; nie używa się kodów zakończonych cyfrą 

„3”. 
4)

 Służy do identyfikacji zespołu ratownictwa medycznego za pomocą środków zapewniających łączność pomiędzy centrum 

powiadamiania ratunkowego, zespołami ratownictwa medycznego, w tym lotniczymi zespołami ratownictwa 

medycznego, szpitalnymi oddziałami ratunkowymi oraz z jednostkami współpracującymi z systemem Państwowe 

Ratownictwo Medyczne. 
5)

 Stosuje się 7-znakowy kod TERYT miejscowości lub dzielnicy w zakresie systemu identyfikatorów i nazw jednostek 

podziału administracyjnego, w której stacjonuje zespół ratownictwa medycznego; nie używa się kodów zakończonych 

cyfrą „3”; nie podaje się danych adresowych miejsca stacjonowania. 
6)

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania 

w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325). 
7)

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594). 

 

TABELA 9 – Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego – stan na dzień ............ 

1 2 3 4 5 

Lp. Liczba i rodzaj dodatkowych zespołów 

możliwych do uruchomienia w wypadkach 

zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego znacznej liczby osób 

Miejsce 

stacjonowania 

zespołu 

Dysponent 

jednostki (nazwa 

i adres) 

Maksymalny czas 

uruchomienia 

2a 2b 

specjalistyczne podstawowe 
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2) Szpitalne oddziały ratunkowe – liczba, rozmieszczenie, struktura organizacyjna – 

tabela 10 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie 

tabelarycznej. 

TABELA 10 – Szpitalne oddziały ratunkowe – stan na dzień ............ 

1 2 3 4 5 6 7 

Lp. Dysponent jednostki Jednostka organizacyjna 

podmiotu leczniczego, 
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ratunkowy 
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POWIAT: ........... 

              

 Razem:    

1) 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania 

w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. 
2) 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 
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3) Centrum urazowe – rozmieszczenie, struktura organizacyjna, liczba pacjentów 

urazowych – tabela 11 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń 

w formie tabelarycznej. 

TABELA 11 – Centra urazowe – dane za rok ............ 

1 2 3 4 5 6 

Lp. Podmiot leczniczy, w którego 

strukturach działa centrum 

urazowe 

Liczba pacjentów 

urazowych przyjętych 

do centrum 

urazowego 

Średni czas 

pobytu 

pacjenta 

urazowego 

w centrum 

urazowym 

Maksymalny 

czas pobytu 

pacjenta 

urazowego 

w centrum 

urazowym 

Liczba zgonów 

pacjentów urazowych 

2a 2b 3a 3b 6a 6b 

 nazwa adres 

o
b

y
w

at
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e 
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4) Jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego – liczba, rozmieszczenie, ze 

wskazaniem liczby łóżek – tabela 12 sporządzona w aplikacji umożliwiającej 

dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej. 

TABELA 12 – Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień ............ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Lp. Powiat Nazwa 

szpitala 

Adres 

szpitala 

Numer księgi 

rejestrowej 

podmiotu 

leczniczego
1)

 

Adres 

lokalizacji 

oddziału 

szpitalnego 

Kod TERYT 

lokalizacji 

oddziału 

szpitalnego 

Oddział szpitalny 

wyspecjalizowany w zakresie 

udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego 

8a 8b 8c 8d 8e 
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 d
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 c
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2
)  

            

1) 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania 

w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. 
2) 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 

 

5) Liczba i rozmieszczenie szpitali w poszczególnych powiatach, wraz z profilem 

oddziałów i liczbą łóżek oraz liczbą łóżek możliwą do zwiększenia. 

6) Organizacja systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

w szczególności: 

a) nazwa miejscowości, w której zlokalizowane jest centrum powiadamiania 

ratunkowego, 

b) adres miejsca, w którym są zlokalizowane stanowiska dyspozytorów medycznych, 

oraz teren ich działania, 

c) organizacja i procedury koordynacji działań jednostek systemu, 

d) liczba dyspozytorów medycznych i ich stanowisk, 
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e) liczba, natężenie i czas obsługi zgłoszeń przyjmowanych na stanowiskach 

dyspozytorów medycznych, 

f) struktura i organizacja systemów teleinformatycznych oraz rodzajów łączności 

radiowej wykorzystywanych na stanowiskach dyspozytorów medycznych, ze 

wskazaniem rodzajów wykorzystywanych urządzeń oraz oprogramowania. 

7) Tabela 13 sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie 

tabelarycznej. 

TABELA 13 – Stanowiska dyspozytorów medycznych – dane za rok ............ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Liczba dyspozytorów 

medycznych 

wykonujących zadania 

w danej lokalizacji 
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:0

0
-1

9
:5
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w
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:0
0

-7
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9
 

           

1) 
W opisie terenu działania stanowisk dyspozytorów medycznych stosuje się 7-znakowy kod TERYT w zakresie systemu 

identyfikatorów i nazw jednostek podziału administracyjnego; nie używa się kodów zakończonych cyfrą „3”, kolejne 

pozycje terenu działania stanowisk dyspozytorów medycznych oddziela się średnikiem i spacją. 

 

8) Sposób współpracy wojewody i dysponentów jednostek systemu, o których mowa 

w art. 32 ust. 1 ustawy, z organami administracji publicznej i jednostkami systemu 

z innych województw, w szczególności informacje o: 

a) procedurach współpracy, 

b) kompetencjach i trybie podejmowanych działań, 

c) obiegu i wymianie informacji, 
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d) liczbie i rozmieszczeniu jednostek systemu wzdłuż wojewódzkich granic 

administracyjnych, ze wskazaniem danych kontaktowych stanowisk dyspozytorów 

medycznych i lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. 

9) Współpraca jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem, o których 

mowa w art. 15 ustawy, w szczególności informacje dotyczące: 

a) procedury współpracy, 

b) organizacji wspólnych ćwiczeń oraz analizy działań ratowniczych, procedur 

powiadamiania, dysponowania i koordynowania działań ratowniczych w przypadku 

zdarzeń pojedynczych oraz zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego znacznej liczby osób, 

c) kompetencji i trybu podejmowanych działań, 

d) obiegu i wymiany informacji. 

10) Jednostki współpracujące z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, 

w poszczególnych powiatach, z określeniem: 

a) liczby ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, 

b) maksymalnego czasu osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami 

systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, rozumianego jako czas liczony 

od momentu przyjęcia zgłoszenia przez osobę uprawnioną do dysponowania 

jednostki współpracującej z systemem do momentu wyjazdu tej jednostki z miejsca 

stacjonowania, 

c) wyposażenia niezbędnego do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz 

środków łączności i środków transportu. 

11) Informacje na temat zatwierdzonych przez wojewodę kursów w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, w szczególności wskazanie danych identyfikujących podmiot 

prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (nazwa, adres i telefon 

kontaktowy). 

12) Informacja na temat personelu zatrudnionego w jednostkach systemu bez względu na 

formę prawną zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne) – tabela 14 

sporządzona w aplikacji umożliwiającej dokonywanie obliczeń w formie tabelarycznej. 
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TABELA 14 – Personel zatrudniony w jednostkach systemu – stan na dzień ............ 

1 2 3 4 5 6 
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szpitalny 

oddział 

ratunkowy 
     

zespół 

ratownictwa 

medycznego 
     

lotniczy zespół 

ratownictwa 

medycznego 
     

    Razem:      

1) 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych 

objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania 

w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r. poz. 325). 
2) 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. poz. 594, z późn. zm.). 

 

III. KALKULACJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁÓW RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO 

IV. PLANOWANE NA LATA ............ NOWE JEDNOSTKI SYSTEMU PAŃSTWOWE 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 

V. UWAGI I WNIOSKI 

 

Objaśnienie do planu. 

Mapy uwzględniają dane o lokalizacji: 

1) zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych zespołów ratownictwa 

medycznego wraz z lądowiskami przyszpitalnymi, 

2) szpitalnych oddziałów ratunkowych, 

3) centrów urazowych, 

4) centrów powiadamiania ratunkowego, 

5) stanowisk dyspozytorów medycznych, 

6) jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy 

– poprzez umieszczenie poniższych znaków graficznych: 
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— Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego 

 

— Podstawowy zespół ratownictwa medycznego 

 

— Stanowiska dyspozytorów medycznych 

 

— Lotniczy zespół ratownictwa medycznego 

 

— Szpitalny oddział ratunkowy 

 

— Centrum urazowe 

 

— Centrum urazowe dla dzieci 

 

— Lądowisko śmigłowca ratunkowego 

 

— Jednostka Państwowej Straży Pożarnej 

(jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) 

 

— Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej 

(jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) 

 

— Centrum powiadamiania ratunkowego 

 

— Miejsce przechowywania lub przetwarzania materiałów 

niebezpiecznych 

S 

P 

DM 

HE

MS 

SOR 

CU 

CUD 

H 

PSP 

OSP 

CPR 
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— Zagrożenie chemiczne 

 
— Przeważające kierunki wiatrów dla zagrożeń chemicznych 

 

— Obszary zagrożenia powodziowego 

 — Szczególnie niebezpieczne odcinki dróg 

 

— Szczególnie niebezpieczne miejsca – według opisu w planie 

 

— Inne zagrożenia – według opisu w planie 

 

— Planowany zespół ratownictwa medycznego 

 

— Planowany szpitalny oddział ratunkowy 

 

— Zasięg działania lotniczego zespołu ratownictwa medycznego 

(dla jednostek planowanych linia przerywana) 

 

— Jednostki współpracujące z systemem ratownictwa medycznego 

(opcjonalnie) 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 21 

ust. 17 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195). Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia … o zmianie ustawy o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. 

w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 

kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. 

poz. 1902). 

Ww. ustawa z dnia … o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany w zakresie wojewódzkich planów działania 

systemu. Przepisy określające zawartość wojewódzkich planów działania systemu zostaną 

zmienione poprzez: 

1) usunięcie z nich zbędnych informacji już zawartych w innych planach 

przygotowywanych przez wojewodów np. w wojewódzkich planach zarządzania 

kryzysowego; 

2) uzupełnienie o dane dotyczące: 

a) dyspozytorni medycznych, granic rejonów operacyjnych i liczby stanowisk 

dyspozytorów medycznych, 

b) informacji o czasie realizacji poszczególnych etapów akcji medycznej, 

c) sposobie organizacji i działaniu łączności radiowej. 

Ze względu na modyfikację przepisów dotyczących katalogu podmiotów, które są 

uprawnione do uzyskania z mocy ustawy statusu jednostki współpracującej z systemem PRM, 

zmianie poddano także wykaz podmiotów, z którymi konsultowane będą zmiany planów 

w zakresie sposobu współpracy jednostek systemu PRM z jednostkami współpracującymi 

z systemem. 

Istotną zmianą jest ograniczenie zakresu danych zawartych w wojewódzkich planach 

działania systemu, podlegających upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej, poprzez 
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wyłączenie informacji, które będą stanowiły tajemnicę prawnie chronioną. Nie będą 

podlegały upublicznieniu: 

1) dane dotyczące struktury, organizacji i usytuowania w terenie poszczególnych 

elementów systemu powiadamiania ratunkowego wykorzystywanych w systemie PRM;  

2) opisy sposobów współpracy jednostek systemu PRM z jednostkami współpracującymi 

z systemem i organami administracji publicznej; 

3) opisy organizacji i działania łączności radiowej. 

W związku z powyższym został opracowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

zwany dalej „projektem rozporządzenia”. Wprowadzono przepisy odnoszące się do zmian 

wprowadzonych ww. ustawą. Zrezygnowano z charakterystyki potencjalnych zagrożeń życia 

lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analizę ryzyka 

wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie 

klęski żywiołowej. Wprowadzono natomiast informacje dotyczące: 

1) sposobu współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, z jednostkami 

współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15, ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobu powiadamiania, alarmowania i dysponowania, organizacji 

działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analizy działań ratowniczych oraz 

organizacji wspólnych ćwiczeń, w szczególności obejmujących sytuacje, o których 

mowa w art. 30 ust. 1; 

2) dyspozytorni; 

3) wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego; 

4) granic i symboli rejonów operacyjnych; 

5) liczby pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć szpitala; 

6) liczby pacjentów urazowych oraz liczby pacjentów urazowych dziecięcych; 

7) liczby osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu  

Ponadto w treści www. Planów znajdzie się informacja o sposobie organizacji 

i działania łączności radiowej, w tym z wykorzystaniem przydzielonych numerów 

identyfikacyjnych zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni, zapewniający sprawną 

komunikację pomiędzy zespołami ratownictwa medycznego, dyspozytorami medycznymi, 

wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego a szpitalnymi oddziałami 

ratunkowymi, izbami przyjęć szpitali, centrami urazowymi, centrami urazowymi dla dzieci, 
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jednostkami organizacyjnymi szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz jednostkami współpracującymi 

z systemem. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu 

działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mateusz Komza - Dyrektor Departamentu Ratownictwa 

Medycznego, i Obronności – tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia: 

23.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 21 ust. 17 ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Zdrowia: 

 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie mocą ustawy z dnia … zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …) nowych rozwiązań w zakresie wojewódzkiego planu działania 

systemu spowodowały konieczność zmiany przepisów dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego 

(Dz. U. poz. 1902).  

Powyższa ustawa wprowadziła zmiany w zakresie planów odnoszące się do: 

1) usunięcia z nich zbędnych informacji już zawartych w innych planach przygotowywanych przez 

wojewodów, np. w wojewódzkich planach zarządzania kryzysowego, 

2) uzupełnienia o dane dotyczące: 

a) dyspozytorni medycznych, granic rejonów operacyjnych i liczby stanowisk dyspozytorów medycznych, 

b) informacji o czasie realizacji poszczególnych etapów akcji medycznej, 

c) sposobie organizacji i działaniu łączności radiowej. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych objętych planem, ramowy wzór planu, 

zakres danych podlegających upublicznieniu w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z tym 

zrezygnowano z charakterystyki potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze 

województwa, w tym analizy ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu 

przepisów o stanie klęski żywiołowej. Wprowadzono natomiast informacje dotyczące: 

1) sposobu współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z jednostkami współpracującymi z systemem, o których 

mowa w art. 15, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu powiadamiania, alarmowania i dysponowania, 

organizacji działań ratowniczych na miejscu zdarzenia, analizy działań ratowniczych oraz organizacji 

wspólnych ćwiczeń, w szczególności obejmujących sytuacje, o których mowa w art. 30 ust. 1 ww. ustawy; 

2) dyspozytorni medycznych; 

3) wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego; 

4) granic i symboli rejonów operacyjnych; 

5) liczby pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć szpitala; 

6) liczby pacjentów urazowych oraz liczby pacjentów urazowych dziecięcych; 

7) liczby osób wykonujących zawód medyczny w jednostkach systemu. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Brak danych. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wojewodowie 16 Ustawa  Wprowadzenie nowego 

wzoru wojewódzkiego 

planu działania systemu 

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na zgłaszanie 

uwag. 

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i zaopiniowania przez następujące podmioty: 

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Radę Dialogu Społecznego, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelną 

Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, Krajową Izbę 

Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Izbę Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony 

Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Ratowników Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej, 

Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

neonatologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii, Porozumienie Zielonogórskie Federację 

Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP 

ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży 

Pożarnych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Forum 

Rozwoju Ratownictwa Medycznego, Polską Radę Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów 

Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, 

Polski Związek Niewidomych, Federację Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów 

Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polską Radę Resuscytacji, Polskie 

Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Polskie 

Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Radę 

Działalności Pożytku Publicznego i Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek 

Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców – Business Centre Club oraz Konfederację Lewiatan 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na 

stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące 

działalność lobbingową zgodnie z przepisami przywołanej powyżej ustawy będą mogły zgłosić 

zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

            

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych 

skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu 

państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie określa 

wymagania w zakresie wojewódzkiego planu działania systemu. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Umożliwi wykonywanie funkcji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego przez lekarza 

systemu, pielęgniarkę systemu oraz ratownika medycznego. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 - informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie wpływu 

Umożliwi sporządzenie wojewódzkiego planu działania systemu zgodnego 

z obowiązującymi przepisami. 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów 

projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/11/db 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Na podstawie art. 24g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i …), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) minimalne funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „SWD PRM”; 

2) sposób utrzymania SWD PRM; 

3) sposób działania SWD PRM w sytuacjach awaryjnych; 

4) sposób zarządzania SWD PRM; 

5) minimalne wyposażenie stanowisk pracy SWD PRM w dyspozytorni, w miejscu 

stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, w specjalistycznym środku 

transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego i na 

stanowisku pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 

§ 2. SWD PRM w ramach minimalnych funkcjonalności zapewnia: 

1) przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, o których mowa 

w art. 3 pkt 15 ustawy; 

2) wspomaganie obsługi zdarzenia medycznego; 

3) dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego; 

4) wymianę informacji i danych z centrum powiadamiania ratunkowego, o którym mowa 

w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 

poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915), Policją oraz Państwową Strażą Pożarną za 

pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 2 tej ustawy; 

5) wykorzystywanie danych przestrzennych i związanych z nimi usług, udostępnianych 

w ramach stałego dostępu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na 

                                                 

1) 
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
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potrzeby wizualizacji graficznej miejsca zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia 

o zdarzeniu oraz miejsca zdarzenia, za pośrednictwem systemu, o którym mowa 

w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 i 1948); 

6) wykorzystywanie informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z którego 

zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego, za pośrednictwem centralnego 

punktu systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 

ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 

z późn. zm.
2)

), oraz danych dotyczących abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 tej 

ustawy, udostępnianych w ramach stałego dostępu z wykorzystaniem środków 

komunikacji elektronicznej; 

7) pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 15 

ustawy; 

8) wsparcie realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego i wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa medycznego; 

9) generowanie raportów, statystyk i analiz; 

10) wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, na wypadek wystąpienia 

sytuacji awaryjnej; 

11) prowadzenie ewidencji zasobów ratowniczych, rozumianych jako siły i środki 

znajdujące się w posiadaniu dysponentów zespołów ratownictwa medycznego; 

12) pracę systemu w architekturze centralnej w głównym i zapasowym ośrodku 

przetwarzania danych; 

13) całodobową dostępność systemu, przez 7 dni w tygodniu; 

14) zapewnienie zachowania ciągłości działania w sytuacji awaryjnej; 

15) prowadzenie szkoleń dyspozytorów medycznych; 

16) wymianę informacji i danych z innymi systemami teleinformatycznymi za 

pośrednictwem interfejsów zrealizowanych w architekturze otwartej. 

§ 3. SWD PRM działa w oparciu o: 

1) Podstawowy Ośrodek Krajowy, zwany dalej „POK”, 

2) Zapasowy Ośrodek Krajowy, zwany dalej „ZOK” 

– w których gromadzone są informacje oraz ich kopie bezpieczeństwa. 

                                                 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198, 

z 2015 r. poz. 1069, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 542, 903 i 904. 
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§ 4. Utrzymanie SWD PRM ma na celu zachowanie ciągłości działania tego systemu 

i polega na: 

1) obsłudze technicznej i serwisowaniu infrastruktury sprzętowej systemu w ośrodkach 

przetwarzania danych przez dokonywanie przeglądów i konserwacji; 

2) zapewnieniu sprzętu o odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz pojemności pamięci 

masowych w celu zagwarantowania właściwej wydajności przetwarzania danych oraz 

ich gromadzenia; 

3) organizacji całodobowego wsparcia technicznego; 

4) rozwoju funkcjonalności, o których mowa w § 2, oraz modernizacji infrastruktury 

sprzętowej i oprogramowania na potrzeby SWD PRM; 

5) monitorowaniu funkcjonowania sieci transmisji danych, pracy aplikacji, baz danych 

oraz systemu operacyjnego; 

6) monitorowaniu dostępności sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów 

alarmowych, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 

powiadamiania ratunkowego, na stanowiskach dyspozytorów medycznych; 

7) wykonywaniu kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych; 

8) wdrażaniu rozwiązań poprawiających parametry funkcjonalne SWD PRM. 

§ 5. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej uniemożliwiającej: 

1) realizację zadań na jednym stanowisku pracy dyspozytora medycznego, SWD PRM 

umożliwia przejęcie ich przez kolejne stanowisko pracy dyspozytora medycznego; 

2) przesyłanie danych, SWD PRM zapewnia rejestrację czynności podejmowanych na 

stanowisku pracy dyspozytora medycznego w trybie off-line do czasu przywrócenia 

łączności; 

3) funkcjonowanie POK, SWD PRM umożliwia automatyczne przełączenie do ZOK. 

§ 6. SWD PRM wraz z podsystemem zintegrowanej łączności posiada parametry 

funkcjonalne umożliwiające realizację zadań dyspozytora medycznego w przypadku 

wystąpienia sytuacji awaryjnej przez: 

1) przekierowanie połączenia na inne stanowisko pracy dyspozytora medycznego: 

a) w danej dyspozytorni, 

b) poza daną dyspozytornią, 

c) do dyspozytorni, w której w danej chwili jest najlepszy stosunek liczby połączeń 

oczekujących w kolejce do liczby zalogowanych dyspozytorów medycznych; 
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2) wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w szczególności 

dokumentacji medycznej. 

§ 7. SWD PRM zapewnia zachowanie ciągłości działania w sytuacjach: 

1) przepełnienia lokalnej kolejki wywołań alarmowych oczekujących na odebranie przez 

dyspozytora medycznego; 

2) awarii: 

a) pojedynczego stanowiska pracy dyspozytora medycznego w danej dyspozytorni, 

b) całej dyspozytorni, 

c) kilku dyspozytorni, 

d) SWD PRM, 

e) podsystemu zintegrowanej łączności; 

3) pracy SWD PRM w trybie off-line. 

§ 8. 1. W skład wyposażenia stanowiska pracy dyspozytora medycznego i stanowiska 

pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego wchodzą: 

1) dotykowa konsola dyspozytorska z systemem zintegrowanej łączności radiowo- 

-telefonicznej; 

2) stacja robocza z dwoma monitorami umożliwiającymi korzystanie z SWD PRM 

i cyfrowych podkładów mapowych oraz aplikacji wspomagającej pracę dyspozytorów 

medycznych. 

2. W skład wyposażenia stanowiska pracy w miejscu stacjonowania zespołu 

ratownictwa medycznego wchodzi: 

1) stacja robocza z monitorem umożliwiającym korzystanie z SWD PRM; 

2) drukarka współpracująca z zakupioną stacją roboczą, drukująca na formacie A4; 

3) połączenie z Internetem. 

3. Na wyposażeniu specjalistycznego środka transportu sanitarnego wykorzystywanego 

przez zespół ratownictwa medycznego pozostają: 

1) terminal mobilny wraz ze stacją dokującą, umożliwiający korzystanie z SWD PRM; 

2) drukarka współpracująca z zakupionym terminalem mobilnym i SWD PRM, drukująca 

na formacie A4; 

3) urządzenie systemu nawigacji satelitarnej przekazujące dane do SWD PRM. 

§ 9. Zarządzanie SWD PRM odbywa się na poziomie administratora: 

1) centralnego SWD PRM; 



– 5 – 

2) wojewódzkiego SWD PRM; 

3) dysponenta SWD PRM. 

§ 10. Do zadań administratora centralnego SWD PRM należy: 

1) współpraca z administratorem centralnym systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania 

ratunkowego; 

2) współpraca z administratorem danych przetwarzanych w SWD PRM; 

3) zarządzanie infrastrukturą klucza publicznego na potrzeby centrum certyfikatów 

dedykowanego SWD PRM; 

4) zarządzanie wirtualną siecią prywatną, utworzoną na potrzeby SWD PRM; 

5) zarządzanie aplikacją i połączeniami stacji roboczych i terminali mobilnych 

ze środowiskiem SWD PRM; 

6) zabezpieczenie połączenia między stacjami roboczymi i terminalami mobilnymi a SWD 

PRM;  

7) zarządzanie aplikacją oprogramowania standardowego i aplikacyjnego; 

8) zarządzanie certyfikatami; 

9) wykonanie kopii zapasowych zbioru danych i informacji gromadzonych w POK i ZOK;  

10) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami systemowymi w SWD 

PRM na poziomie wszystkich dysponentów; 

11) zarządzanie słownikami i kategoriami SWD PRM, w tym ich aktualizacja;  

12) stworzenie domyślnego mapowania pomiędzy kategoriami SWD PRM i systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

o systemie powiadamiania ratunkowego; 

13) zarządzanie skrótami klawiszowymi; 

14) opracowanie niezbędnych procedur dotyczących zgłoszeń dla użytkowników systemu 

SWD PRM;  

15) nadawanie uprawnień systemowych w SWD PRM;  

16) zarządzanie elementami konfiguracji i nadawanie ról użytkownikom SWD PRM; 

17) przyjmowanie i monitorowanie zgłoszeń incydentów w ramach zapewnienia 

całodobowej obsługi technicznej na rzecz użytkowników SWD PRM, zgodnie 

z procedurami, o których mowa w pkt 14; 

18) bieżąca obsługa zgłaszanych incydentów;  

19) przekazywanie zgłoszeń o incydentach do wykonawców systemu; 
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20) sporządzanie raportów z prowadzonych działań i przekazywanie ich ministrowi 

właściwemu do spraw zdrowia; 

21) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o awariach systemu, 

wpływających na realizowanie zadań przez użytkowników. 

§ 11. 1. Do zadań administratora wojewódzkiego SWD PRM należy: 

1) współpraca z: 

a) administratorem centralnym SWD PRM, 

b) administratorem danych przetwarzanych w SWD PRM,  

c) administratorem dysponenta SWD PRM; 

2) tworzenie kont użytkowników; 

3) nadawanie uprawnień systemowych w SWD PRM; 

4) definiowanie roli użytkownika w SWD PRM, zgodnie z instrukcją użytkownika, 

obejmującą moduł administratora, opracowaną przez wykonawcę systemu;  

5) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami w SWD PRM; 

6) zarządzanie elementami konfiguracji SWD PRM, którymi są: 

a) rejon operacyjny, 

b) obszar dysponowania,  

c) dysponent, 

d) dyspozytornia,  

e) użytkownik,  

f) zespół ratownictwa medycznego,  

g) pojazd,  

h) terminal mobilny,  

i) miejsce stacjonowania,  

j) stanowisko dyspozytorskie,  

k) stanowisko ZRM,  

l) stanowisko inne; 

7) generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych w module raportowym, 

w zakresie działalności dysponentów z terenu danego województwa; 

8) weryfikacja incydentów zgłaszanych przez administratorów dysponenta SWD PRM, 

dotyczących funkcjonowania SWD PRM; 

9) zgłaszanie incydentów dotyczących funkcjonowania SWD PRM zgodnie z procedurami, 

o których mowa w § 10 pkt 14. 
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2. Administrator wojewódzki SWD PRM wykonuje zadania wyłącznie na poziomie 

danego województwa. 

§ 12.1. Do zadań administratora dysponenta SWD PRM należy: 

1) współpraca z administratorem wojewódzkim SWD PRM; 

2) instalacja sprzętu i oprogramowania, w tym jego aktualizacja i bieżąca obsługa 

techniczna w dyspozytorniach, miejscach stacjonowania i w specjalistycznych środkach 

transportu sanitarnego; 

3) konfigurowanie systemu nawigacji satelitarnej w specjalistycznych środkach transportu 

sanitarnego; 

4) instalacja certyfikatów na stacjach roboczych i terminalach mobilnych; 

5) definiowanie informacji o użytkownikach; 

6) nadawanie uprawnień w SWD PRM; 

7) zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami w SWD PRM wyłącznie na 

poziomie danego dysponenta zespołów ratownictwa medycznego; 

8) zarządzanie siłami i środkami dysponenta przez zarządzanie elementami konfiguracji 

SWD PRM, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 6; 

9) generowanie raportów predefiniowanych i swobodnych w module raportowym;  

10) przyjmowanie zgłoszeń o incydentach od użytkowników końcowych SWD PRM i ich 

weryfikacja; 

11) zgłaszanie incydentów do administratora wojewódzkiego i centralnego SWD PRM, 

zgodnie z procedurami, o których mowa w § 10 pkt 14; 

12) współpraca z administratorem danych przetwarzanych w SWD PRM. 

2. Administrator dysponenta SWD PRM wykonuje zadania wyłącznie w zakresie 

działalności danego dysponenta. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.  

 

MINISTER ZDROWIA  
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 24g ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195), zwanej dalej „ustawą o PRM”. Przepis ten został wprowadzony 

ustawą z dnia … o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), która w zakresie większości przepisów weszła w 

życie z dniem …, a w zakresie dodawania art. 24g z dniem 1 stycznia 2019 r. 

Projekt obejmuje określenie minimalnych funkcjonalności systemu, umożliwiających 

wykonywanie zadań przez dyspozytora medycznego, zespoły ratownictwa medycznego oraz 

wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. Projekt określa także sposób 

utrzymania i zarządzania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, zwanym dalej „SWD PRM”, przez wskazanie czynności, które powinny być 

wykonywane przez podmiot administrujący systemem na poziomie: centralnym, 

wojewódzkim i dysponenta. Dotychczasowy brak regulacji normujących zakres zadań 

realizowanych przez poszczególnych administratorów prowadził do sytuacji, w której 

odpowiedzialność za wykonanie konkretnej czynności rozmywała się. Z uwagi na kluczowe 

znaczenie SWD PRM w systemie PRM wystąpienie takich przypadków jest niedopuszczalne. 

Dodatkowo w projekcie określono sytuacje, w których uruchamiany jest mechanizm 

zastępowalności dyspozytorni. Mając na uwadze przyjęte rozwiązania dotyczące zarówno 

organizacji systemu, jak i konieczność ujednolicenia wymagań dotyczących wyposażenia 

stanowisk pracy poszczególnych grup użytkowników określono wymagania sprzętowe dla 

stanowisk pracy SWD PRM w dyspozytorni, w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa 

medycznego, w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez 

zespół ratownictwa medycznego i na stanowisku pracy wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego. Konieczność wskazania niezbędnego wyposażenia jest związana 

także z ujednoliceniem struktury systemu pod względem technicznym, co w znaczący sposób 

wpłynie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, 

że wprowadzone rozwiązania w ramach funkcjonalności SWD PRM pozwolą szkolić 

i przygotować dyspozytorów medycznych do pracy w dowolnym miejscu w kraju, w oparciu 

o jednolity standard w zakresie wyposażenia, jak i systemu. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 
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Projekt nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu.  
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa 

Medycznego i Obronności – tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia 

23.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 24g ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Zdrowia: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zmiana administratora SWD PRM oraz przyjęte rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia ... 

o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw wymuszają uchylenie 

dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie 

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. poz. 1994). Ze względu na fakt, iż 

SWD PRM jest systemem krytycznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, konieczne jest uregulowanie zasad jego 

działania oraz zakresu odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach administrowania. Dotychczasowy brak regulacji 

normujących zakres zadań realizowanych przez poszczególnych administratorów prowadził do sytuacji, w której 

odpowiedzialność za wykonanie konkretnej czynności rozmywała się.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt rozporządzenia jest wynikiem analizy dotychczas podejmowanych działań związanych z uruchomieniem 

dyspozytorni medycznych w oparciu o jednolite w skali kraju narzędzie teleinformatyczne, jakim jest SWD PRM oraz 

nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym obejmującej przejęcie przez 

ministra właściwego do spraw zdrowia zadań utrzymania i obsługi technicznej SWD PRM. Projekt określa także sposób 

utrzymania i zarządzania SWD PRM przez wskazanie czynności, które powinny być wykonywane przez podmiot 

administrujący systemem na poziomie: centralnym, wojewódzkim i dysponenta. Niezbędne jest, aby SWD PRM działał 

w sposób gwarantujący uniwersalność wyposażenia i oprogramowania. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wojewodowie  16 Wojewodowie organizacja dyspozytorni medycznej 

Zespoły ratownictwa medycznego  
1533 Wojewodowie Wyposażenie zespołów ratownictwa 

medycznego 

Wojewódzcy koordynatorzy 

ratownictwa medycznego 

16 Wojewodowie Wyposażenie stanowisk wojewódzkich 

koordynatorów ratownictwa medycznego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na zgłaszanie uwag.  

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i zaopiniowania przez następujące podmioty: Prezesa Narodowego 

Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Komisję 

Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę 

Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Izbę Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony 

Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Ratowników Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji 

Lewiatan, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny 

ratunkowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, Porozumienie 

Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego 
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SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek 

Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Forum 

Rozwoju Ratownictwa Medycznego, Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Polska Rada Ratowników 

Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, 

Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federacja Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo 

Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polska Rada Resuscytacji, Polskie 

Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie 

Dyspozytorów Medycznych w Polsce, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej 

Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie 

z przepisami przywołanej powyżej ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Projekt 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. Rozporządzenie określa minimalne funkcjonalności i sposób 

utrzymania oraz zarządzania SWD PRM, sposób działania SWD PRM w sytuacjach awaryjnych, 

a także minimalne wyposażenie stanowisk pracy SWD PRM w dyspozytorni, w miejscu 

stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, w specjalistycznym środku transportu 

sanitarnego wykorzystywanym przez zespół ratownictwa medycznego i na stanowisku pracy 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 
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W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Skutki finansowe wynikające z wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały oszacowane 

w ustawie z dnia ... o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych 

innych ustaw. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Umożliwi wykonywanie zadań dyspozytorom medycznym, zespołom ratownictwa medycznego oraz wojewódzkim 

koordynatorom ratownictwa medycznego za pomocą SWD PRM. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

- informatyzacja 

- zdrowie 

Omówienie wpływu Umożliwi funkcjonowanie SWD PRM. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, określenie stopnia wyposażenia stanowisk dyspozytorów 

medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego oraz zespołów ratownictwa medycznego w SWD 

PRM. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

  

z dnia 

w sprawie rodzajów dokumentacji dyspozytorni medycznej prowadzonej w Systemie 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 

Na podstawie art. 24h ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 poz. 2195 i ….), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

zwany dalej „SWD PRM”, zapewnia sporządzanie dokumentacji dyspozytorni medycznej. 

2. Dokumentacja dyspozytorni medycznej jest prowadzona w postaci elektronicznej, 

z możliwością wydruku. 

3. Dokumentację dyspozytorni medycznej stanowi: 

1) dokumentacja indywidualna dotycząca poszczególnych zgłoszeń alarmowych lub 

powiadomień o zdarzeniu, przyjętych do realizacji, prowadzona w formie karty zlecenia 

wyjazdu; 

2) dokumentacja zbiorcza dotycząca wszystkich zgłoszeń alarmowych lub powiadomień 

o zdarzeniu, prowadzona w formie księgi dyspozytorni medycznej. 

4. Każdy wpis w dokumentacji dyspozytorni medycznej opatruje się oznaczeniem kodu 

dyspozytora medycznego. 

5. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie danych pacjenta, w dokumentacji dokonuje się 

oznaczenia „NN”. 

§ 2. Karta zlecenia wyjazdu zawiera: 

1) oznaczenie dyspozytorni medycznej; 

2) numer karty zlecenia wyjazdu; 

3) kod dyspozytora przyjmującego i dyspozytora wysyłającego; 

4) wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym: 

a) odebrania połączenia przez dyspozytora medycznego, 

                                                 

1)    
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
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b) przyjęcia zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu, 

c) przekazania zlecenia wyjazdu do zespołu ratownictwa medycznego, 

d) wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego do zdarzenia, 

e) przybycia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, 

f) przekazania pacjenta do szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć 

szpitala, 

g) zakończenia realizacji zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego; 

5) adres lub opis miejsca zdarzenia; 

6) powód wezwania; 

7) oznaczenie priorytetu zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego; 

8) informacje z wywiadu medycznego; 

9) dane pacjenta obejmujące nazwisko i imię, wiek oraz oznaczenie płci; 

10) oznaczenie i numer telefonu wzywającego; 

11) informacje o decyzji podjętej przez dyspozytora przyjmującego odnośnie 

zadysponowania lub o odmowie zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego do 

zdarzenia; 

12) oznaczenie dysponenta zespołów ratownictwa medycznego; 

13) oznaczenie zespołu ratownictwa medycznego zadysponowanego do zdarzenia; 

14) informacje o sposobie zakończenia realizacji zlecenia wyjazdu przez zespół ratownictwa 

medycznego.  

§ 3. Księga dyspozytorni medycznej zawiera: 

1) oznaczenie dyspozytorni medycznej; 

2) numer zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu lub numer karty zlecenia 

wyjazdu; 

3) datę przyjęcia zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu, ze wskazaniem 

roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym; 

4) oznaczenie miejsca zdarzenia; 

5) wskazanie przyczyny zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu (objawy); 

6) oznaczenie i numer telefonu wzywającego; 

7) dane pacjenta obejmujące nazwisko i imię, wiek oraz oznaczenie płci; 

8) oznaczenie zespołu ratownictwa medycznego zadysponowanego do zdarzenia; 

9) datę i czas: 

a) przekazania zlecenia wyjazdu do zespołu ratownictwa medycznego, 
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b) wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego do zdarzenia, 

c) dojazdu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia 

– ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w systemie 24-godzinnym; 

10) informację o zaleceniach co do dalszego postępowania w razie odmowy wysłania 

zespołu ratownictwa medycznego; 

11) kod dyspozytora przyjmującego i dyspozytora wysyłającego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

 

MINISTER ZDROWIA  



– 4 – 

UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 24h ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195). Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia … o zmianie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 

…), która w zakresie większości przepisów weszła w życie z dniem … z tym że dodawany tą 

ustawą art. 24h wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni 

medycznej. W tym zakresie przepisy projektu zostały przygotowane w oparciu o 

dotychczasowe rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.). Zakłada się, że 

dokumentacja dyspozytorni medycznej będzie prowadzona w postaci elektronicznej w dwóch 

postaciach: indywidualnej, czyli karty zlecenia wyjazdu oraz zbiorczej, czyli księgi 

dyspozytorni medycznej. Oznaczenia skrótowe zawarte w projekcie rozporządzenia w 

dokumentacji są powszechnie używane w ratownictwie medycznym, np. skrót „NN” oznacza 

„no name” lub „nazwisko nieznane”. Konieczność zmiany przepisów w tym zakresie wynika 

głównie z faktu, że dyspozytornie medyczne z dniem 1 stycznia 2021 r. staną się komórkami 

organizacyjnymi urzędów wojewódzkich i nie będą miały wobec nich zastosowania przepisy 

o dokumentacji medycznej, wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów 

prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
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Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów 

dokumentacji dyspozytorni medycznej prowadzonej w Systemie 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa 

Medycznego i Obronności – tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia 

23.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 24h ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Zdrowia: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Zmiana administratora SWD PRM oraz przyjęte rozwiązania dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy 

z dnia .... o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw wymuszają 

uchylenie dotychczas obowiązującego rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 

2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. 

poz. 1994). Ze względu na fakt, iż SWD PRM jest systemem krytycznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego 

obywateli, konieczne jest uregulowanie zasad jego działania oraz zakresu odpowiedzialności na poszczególnych 

szczeblach administrowania. Dotychczasowy brak regulacji normujących zakres zadań realizowanych przez 

poszczególnych administratorów prowadził do sytuacji, w której odpowiedzialność za wykonanie konkretnej 

czynności rozmywała się.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt zawiera regulacje dotyczące rodzajów i zawartości dokumentacji dyspozytorni. W tym zakresie przepisy 

projektu zostały przygotowane w oparciu o dotychczasowe rozwiązania wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 

2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm.). Zakłada się, że 

dokumentacja dyspozytorni prowadzona będzie w formie elektronicznej w dwóch postaciach: indywidualnej, 

czyli karty zlecenia wyjazdu oraz zbiorczej, czyli księgi dyspozytorni. Konieczność zmiany przepisów w tym 

zakresie wynika głównie z faktu, że dyspozytornie medyczne z dniem 1 stycznia 2021 r. staną się komórkami 

organizacyjnymi urzędów wojewódzkich i nie będą miały wobec nich zastosowania przepisy o dokumentacji 

medycznej, wynikające z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wojewodowie  16 Wojewodowie organizacja dyspozytorni medycznej 

Zespoły ratownictwa 

medycznego  

1533 Wojewodowie Wyposażenie zespołów ratownictwa 

medycznego 

Wojewódzcy koordynatorzy 

ratownictwa medycznego 

16 Wojewodowie Wyposażenie stanowisk wojewódzkich 

koordynatorów ratownictwa medycznego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na zgłaszanie uwag.  

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i zaopiniowania przez następujące podmioty: Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumenta, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę 

Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolski 

Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków 

Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy 

Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków 
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Województw, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie 

neonatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków 

Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek 

Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 

Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego, Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Polska Rada 

Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federacja Pacjentów Polskich, 

Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 

Polska Rada Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Stowarzyszenie 

Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Dyspozytorów Medycznych w Polsce, Stowarzyszenie Zawodowe 

Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na 

stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące 

działalność lobbingową zgodnie z przepisami przywołanej powyżej ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie 

pracami nad projektem ustawy. Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego 

Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

            

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie określa minimalne funkcjonalności 

i sposób utrzymania oraz zarządzania SWD PRM, sposób działania SWD PRM 

w sytuacjach awaryjnych, a także minimalne wyposażenie stanowisk pracy SWD PRM 

w dyspozytorni, w miejscu stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, 

w specjalistycznym środku transportu sanitarnego wykorzystywanym przez zespół 

ratownictwa medycznego i na stanowisku pracy wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego. 
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7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

Skutki finansowe wynikające z wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały 

oszacowane w ustawie z dnia ... o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw. 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Umożliwi wykonywanie zadań dyspozytorom medycznym, zespołom ratownictwa medycznego oraz 

wojewódzkim koordynatorom ratownictwa medycznego za pomocą SWD PRM. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 
- informatyzacja 

- zdrowie 

Omówienie wpływu Umożliwi funkcjonowanie SWD PRM. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2021 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, określenie stopnia wyposażenia stanowisk 

dyspozytorów medycznych i wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego oraz zespołów ratownictwa 

medycznego w SWD PRM. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

75/11/rch 



Projekt  

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1) 

z dnia 

w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej 

 

Na podstawie art. 25b ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195  i …) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Rozporządzenie określa organizację, sposób funkcjonowania oraz elementy 

techniczne dyspozytorni medycznej, zwanej dalej „dyspozytornią”. 

§ 2. W dyspozytorni organizuje się stanowiska: 

1) kierownika dyspozytorni; 

2) zastępcy kierownika dyspozytorni; 

3) dyspozytora głównego; 

4) zastępcy dyspozytora głównego; 

5) administratora Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego; 

6) dyspozytorów medycznych, z podziałem na: 

a) stanowiska dyspozytorów medycznych przyjmujących zgłoszenia alarmowe 

i powiadomienia o zdarzeniach, zwanych dalej „dyspozytorami przyjmującymi”, 

b) stanowiska dyspozytorów medycznych dysponujących zespoły ratownictwa medycznego 

na miejsce zdarzenia, zwanych dalej „dyspozytorami wysyłającymi”. 

§ 3.1. W dyspozytorni zapewnia się: 

1) pomieszczenie do realizacji zadań przez dyspozytorów medycznych, z wydzieloną częścią: 

a) operatorską – w której dyspozytorzy przyjmujący realizują zadania polegające na 

przyjmowaniu zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniu oraz 

                                                 
1) 

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
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b) dyspozytorską – w której dyspozytorzy wysyłający realizują zadania polegające na 

dysponowaniu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia; 

2) pomieszczenie: 

a) administracyjne, 

b) administratora Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 

c) socjalne, z węzłem sanitarnym, wyposażone dodatkowo w natrysk; 

3) urządzenia techniczne i środki łączności oraz systemy teleinformatyczne zapewniające 

realizację zadań przez dyspozytorów medycznych w sposób efektywny, z zachowaniem 

ciągłości jego działania i wymiany informacji oraz możliwości pracy, szczególnie 

w przypadku braku zasilania zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych 

i łączności; 

4) monitoring wizyjny dyspozytorni, jej otoczenia oraz wejść do dyspozytorni. 

2. Pomieszczenia dyspozytorni są objęte kontrolą dostępu. 

3. Na potrzeby dyspozytorni zapewnia się urządzenia zasilania awaryjnego dla urządzeń 

teleinformatycznych i innych urządzeń elektrycznych. 

4. Stanowiska pracy dyspozytorów medycznych zorganizowane są z zachowaniem zasad 

ergonomii są przystosowane do pracy w systemie 24-godzinnym. 

5. W dyspozytorni zapewnia się: 

1) dostęp do Internetu; 

2) dostęp do stacji roboczej z zainstalowanym programem do rejestracji i udostępniania nagrań 

rozmów prowadzonych przez dyspozytorów medycznych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

MINISTER ZDROWIA 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej, zwany 

dalej „projektem”, przygotowano na podstawie delegacji zawartej w art. 25b ust. 6 ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195). 

Projekt określa sposób organizacji dyspozytorni medycznej, z uwzględnieniem wymagań ujętych 

w przepisach wprowadzonych ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym na mocy ustawy z dnia ..... o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw. W zakresie podziału stanowisk pracy wyróżniono 

stanowiska: 

1) kierownika dyspozytorni; 

2) zastępcy kierownika dyspozytorni; 

3) dyspozytora głównego; 

4) zastępcy dyspozytora głównego; 

5) dyspozytorów medycznych. 

Przewiduje się, że dyspozytorzy medyczni podzieleni zostaną na dyspozytorów przyjmujących 

zgłoszenia alarmowe i powiadomienia o zdarzeniu oraz dyspozytorów wysyłających zespoły 

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Obie grupy dyspozytorów wykonywać będą 

swoje zadania w wydzielonych częściach dyspozytorni – operatorskiej i dyspozytorskiej. Na 

bieżąco praca dyspozytorów będzie nadzorowana ze stanowiska głównego dyspozytora 

i kierownika dyspozytorni oraz jego zastępcy.  

Ponadto projekt stawia wymagania dotyczące wyposażenia dyspozytorni w urządzenia 

techniczne i środki łączności oraz systemy teleinformatyczne zapewniające realizację zadań 

przez dyspozytorów medycznych z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. Urządzenia i organizacja pracy dyspozytorni powinny 

umożliwiać wykonywania zadań przez dyspozytorów również w razie braku zasilania 

zewnętrznego lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych i łączności. Z uwagi na specyfikę 

całej infrastruktury dyspozytorni oraz wykonywanych w niej zadań, pomieszczenia dyspozytorni 

objęte zostaną kontrolą dostępu.  

Projekt w dużej części ujmuje w przepisy prawne stan faktyczny, z jakim mamy już obecnie do 

czynienia w dyspozytorniach.  
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Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 

opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia umożliwiające 

osiągniecie zamierzonego celu. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie organizacji 

dyspozytorni medycznej 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa 

Medycznego, i Obronności – tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia: 

24.11.2017 r. 

Źródło:  

Art. 25b ust. 6 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Zdrowia: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Z uwagi na brak przepisów opisujących w sposób jednolity i szczegółowy organizację i wymagania 

względem dyspozytorni medycznych, w kraju funkcjonuje wiele różnych rozwiązań w tym zakresie, 

co wpływa ujemnie na jakość obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach. Brak 

wydzielania poszczególnych stanowisk pracy w dyspozytorni medycznej znacznie utrudnia 

realizację zadań dyspozytorów medycznych z wykorzystaniem Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego. Skutki takiego stanu rzeczy dają o sobie znać 

w szczególności w razie zwiększonej liczby wezwań zespołów ratownictwa medycznego oraz 

w zdarzeniach mnogich i masowych.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projekt określa sposób organizacji dyspozytorni medycznej. Zakłada się, że dyspozytorzy medyczni 

podzieleni zostaną na dyspozytorów przyjmujących zgłoszenia alarmowe i powiadomienia 

o zdarzeniu oraz dyspozytorów wysyłających zespoły ratownictwa medycznego na miejsce 

zdarzenia. Obie grupy dyspozytorów wykonywać będą swoje zadania w wydzielonych częściach 

jednej dyspozytorni medycznej – w części operatorskiej i dyspozytorskiej. Na bieżąco nadzorować 

pracę dyspozytorów będzie główny dyspozytor, a pod jego nieobecność - zastępca głównego 

dyspozytora. W dyspozytorni medycznej wydzielone zostanie także stanowisko pracy kierownika 

dyspozytorni oraz (fakultatywnie) jego zastępcy, a także stanowisko administratora Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Z uwagi na specyfikę całej 

infrastruktury dyspozytorni oraz wykonywanych w niej zadań, pomieszczenia dyspozytorni objęte 

zostaną kontrolą dostępu.  

Projekt reguluje ponadto wymagania w zakresie zapewnienia zasilania awaryjnego dla urządzeń 

teleinformatycznych i innych urządzeń elektrycznych, dostępu do Internetu oraz dostępu do stacji 

roboczej z zainstalowanym programem do rejestracji i udostępniania nagrań rozmów prowadzonych 

przez dyspozytorów medycznych. 

W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy, poszczególne stanowiska będą urządzone 

z zachowaniem zasad ergonomii.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

Brak danych. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wojewodowie  

(od 1.01.2021 r.)  

16 Wojewodowie 

Zapewnienie 

organizacji 

dyspozytorni 

w zgodzie 

z projektowanymi 

przepisami 

Dysponenci zespołów 

ratownictwa 

medycznego posiadający 

dyspozytornie medyczne 

(do 31.12.2020 r.) 

42 Ministerstwo Zdrowia 

Zapewnienie 

organizacji 

dyspozytorni 

w zgodzie 

z projektowanymi 

przepisami 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do uzgodnień i do konsultacji publicznych z 30-dniowym terminem na 

zgłaszanie uwag przez następujące podmioty: Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

Radę Dialogu Społecznego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw 

Pacjenta, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę 

Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Izbę Fizjoterpeutów, 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek 

i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników 

Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji 

Lewiatan, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Konsultant Krajowy 

w dziedzinie medycyny ratunkowej, Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, 

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców Ratownictwa 

Medycznego SP ZOZ, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Pracodawców Ratownictwa 

Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Społeczny 

Komitet Ratowników Medycznych, Forum Rozwoju Ratownictwa Medycznego, Polska Rada 

Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Dyspozytorów Medycznych w Polsce, Stowarzyszenie 

Pacjentów Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla 

dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federacja Pacjentów Polskich, Polskie 

Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 

Polska Rada Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Stowarzyszenie 

Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Centrum 

Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 

Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia 

zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie z przepisami przywołanej 

powyżej ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Projekt 
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zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

            

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje 

dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym 

dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie ujmuje w przepisy stan faktyczny obowiązujący w zakresie 

organizacji dyspozytorni medycznych, działających w oparciu o System 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł, 

ceny stałe 

z ...r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 
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sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły 

w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projekt pozostanie bez wpływu na rynek pracy  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

– informatyzacja 

– zdrowie 

Omówienie wpływu 

Umożliwi funkcjonowanie dyspozytorni medycznych w oparciu o nową 

strukturę organizacyjną, z wykorzystaniem Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. Określi zakres 

dokumentacji prowadzonej przez dyspozytorów medycznych po przejściu 

dyspozytorni w struktury urzędów wojewódzkich. 
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji 

efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/11/bz 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia  

w sprawie szczegółowego zakresu zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego 

dyspozytorów medycznych 

 

Na podstawie art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i …), zarządza się, co następuje: 

§ 1. Szczegółowy zakres zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego 

dyspozytorów medycznych obejmuje: 

1) pracę indywidualną psychologa z objętymi pomocą dyspozytorami medycznymi, w tym 

indywidualne interwencje po sytuacjach traumatycznych; 

2) dobrowolne grupy wsparcia; 

3) organizowanie szkoleń, o których mowa w art. 26a ust. 4 pkt 3 ustawy o z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

4) uzyskanie informacji od kierownika dyspozytorni medycznej lub jego zastępcy oraz 

dyspozytora głównego lub jego zastępcy dotyczących zaistniałych sytuacji stresowych, 

najpóźniej do 24 godzin od ich zaistnienia. 

§ 2. Szkolenia, o których mowa w art. 26a ust. 4 pkt 3 ustawy o z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym, są prowadzone w wymiarze co najmniej 16 godzin 

rocznie.  

§ 3. Wsparcie psychologiczne jest udzielane dyspozytorowi medycznemu z inicjatywy: 

1) dyspozytora medycznego; 

2) psychologa; 

3) kierownika dyspozytorni medycznej lub jego zastępcy; 

4) głównego dyspozytora medycznego lub jego zastępcy. 

                                                 
1)    

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
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§ 4. Wsparcie psychologiczne dyspozytora medycznego jest udzielane przez psychologa 

w formie: 

1) zajęć edukacyjnych; 

2) porad i konsultacji; 

3) warsztatów; 

4) szkoleń; 

5) monitorowania zachowań na stanowisku pracy; 

6) diagnozy psychologicznej. 

§ 5. W ramach badania kompetencji psychologicznych kandydatów ubiegających się 

o zatrudnienie na stanowisku dyspozytora medycznego psycholog:  

1) weryfikuje przy użyciu wystandaryzowanych narzędzi pomiarowych spełniających 

wymagania wynikające z polskich norm: 

a) predyspozycje do radzenia sobie ze stresem,  

b) odporność psychiczną, 

c) kompetencje komunikacyjne, 

d) umiejętności współpracy w zespole, 

d) inne predyspozycje osobowościowe istotne z punktu widzenia specyfiki pracy; 

2) sporządza raport z badania kompetencji psychologicznych w postaci listy kandydatów 

z wnioskiem o rekomendowanie przyjęcia kandydata do pracy na stanowisku dyspozytora 

medycznego bądź o braku rekomendacji w tym zakresie; 

3) przygotowuje nowozatrudnione osoby do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego 

przez omówienie: 

a) psychologicznych aspektów środowiska pracy dyspozytora medycznego, 

b) psychologicznych aspektów podejmowania decyzji przez dyspozytora medycznego, 

c) wpływu zmęczenia na decyzje podejmowane przez dyspozytora medycznego, 

d) zasady dobrej praktyki w zakresie współpracy pomiędzy dyspozytorami medycznymi, 

e) typowych sytuacji trudnych oraz metod ich opanowania; 

4) opracowuje i aktualizuje materiały służące wdrażaniu pracowników do pracy na stanowisku 

dyspozytora medycznego; 
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5) obserwuje dyspozytora medycznego na stanowisku pracy pod kątem jego umiejętności 

radzenia sobie ze stresem oraz współpracy w zespole, a w razie konieczności udziela 

pomocy w tym zakresie. 

§ 6. W ramach prewencji stresu zawodowego psycholog: 

1) współpracuje z kierownikiem dyspozytorni medycznej oraz jego zastępcą w zakresie 

wspólnej analizy i budowania klimatu organizacyjnego sprzyjającego współpracy 

i rozwojowi zawodowemu dyspozytorów medycznych; 

2) prowadzi analizy potrzeb szkoleniowych, w tym z wykorzystaniem badań ankietowych, 

wniosków kierownika dyspozytorni medycznej, wniosków z obserwacji własnych 

psychologa, wniosków dyspozytorów medycznych, wniosków z odsłuchu korespondencji 

radiowej i telefonicznej prowadzonej przez dyspozytorów medycznych oraz z obserwacji 

sposobu przeprowadzania wywiadu medycznego; 

3) planuje programy szkoleniowe; 

4) organizuje i przeprowadza szkolenia w zakresie: 

a) rozpoznawania symptomów stresu, stylów i metod radzenia sobie ze stresem,  

b) diagnozowania wypalenia zawodowego,  

c) profilaktyki uzależnień,  

d) rozpoznawania i radzenia sobie z objawami stresu pourazowego,  

e) umiejętności udzielania różnego rodzaju wsparcia współpracownikom, 

f) efektywnej komunikacji i udzielania wsparcia osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego oraz świadkom zdarzenia i rodzinom osób poszkodowanych w wyniku 

zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego lub zgon, 

h) współpracy zespołowej w sytuacjach kryzysowych, 

i) prewencji mobbingu; 

5) opracowuje dokumentację szkoleniową; 

6) opracowuje materiały informacyjnie i szkoleniowe w zakresie realizowanych szkoleń; 

7) monitoruje efektywność szkoleń; 



– 4 – 

8) prowadzi programy informacyjne i projekty mające na celu prewencję stresu zawodowego 

dyspozytorów medycznych, zgodnie z najnowszą wiedzą i zasadami dobrej praktyki 

psychologicznej. 

§ 7. Psycholog bierze udział w tworzeniu: 

1) procedur postępowania dyspozytorów medycznych w szczególności w zakresie komunikacji 

z osobami z problemami psychicznymi i niepełnosprawnymi; 

2) procedur postępowania na wypadek zdarzeń spowodowanych próbą samobójczą oraz 

zdarzeń skutkujących stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego powstałym w wyniku czynu 

zabronionego powodowanego przez osoby trzecie; 

3) procedur mających na celu zapobieganie konsekwencjom chronicznego stresu zawodowego. 

§ 8.1. W ramach poradnictwa psychologicznego psycholog podejmuje działania pomocowe 

z zachowaniem etyki zawodowej i uszanowaniem prawa do odmowy dyspozytora medycznego 

do skorzystania z pomocy psychologicznej. Prawo dyspozytora medycznego do odmowy 

skorzystania z pomocy psychologicznej nie obejmuje udziału w szkoleniach, o których mowa 

w art. 26a ust. 4 pkt 3 ustawy o z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, są podejmowanie przez psychologa: 

1) w przypadku zgłoszenia przez dyspozytorów medycznych problemów psychicznych, 

mogących wpływać na ich poziom funkcjonowania psychicznego; 

2) w razie zaobserwowanych albo zgłoszonych przez kierownika dyspozytorni, jego zastępcę 

oraz dyspozytora głównego lub jego zastępcę trudności dyspozytora medycznego w pracy 

zespołowej czy indywidualnej; 

3) w przypadku stwierdzenia u dyspozytora medycznego symptomów świadczących 

o trudnościach psychicznych; 

4) na wniosek kierownika dyspozytorni, jego zastępcy oraz dyspozytora głównego lub jego 

zastępcy przeprowadza wstępną diagnozę psychologiczną i w razie potrzeby przygotowuje 

pisemny wniosek o konieczności badania psychiatrycznego w celu ustalenia zdolności do 

pracy. 

§ 9. Psycholog opracowuje i składa wojewodzie raport roczny na podstawie bieżącej 

dokumentacji z działalności, obejmujący: 
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1) liczbę osób objętych badaniami psychologicznymi do celów rekrutacji; 

2) liczbę i rodzaj przeprowadzonych szkoleń; 

3) liczbę dyspozytorów objętych szkoleniami obowiązkowymi i dodatkowymi; 

4) liczbę porad udzielonych na wniosek pracownika; 

5) liczbę interwencji psychologicznych na wniosek kierownika, dyspozytora głównego 

i odpowiednich zastępców, sumarycznie jako interwencje na wniosek osoby trzeciej; 

6) rodzaj i tematykę stworzonych materiałów dydaktycznych i informacyjnych; 

7) liczbę osób objętych diagnozą psychologiczną, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

 

MINISTER ZDROWIA 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu zadań 

psychologa w ramach wsparcia psychologicznego, zwany dalej „projektem” przygotowano na 

podstawie art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195). 

Projekt określa szczegółowy zakres zadań psychologa w ramach wsparcia 

psychologicznego.  

Dotychczas zakres wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych nie był 

określony w obowiązujących przepisach. Jednocześnie dyspozytorzy medyczni podkreślają 

potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego, które jest niezbędne dla osób stykających się 

w codziennej praktyce z tragicznymi w skutkach zdarzeniami. Ponadto większość wezwań 

zespołów ratownictwa medycznego jest związana z sytuacją stresową spowodowaną stanem 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. Praca dyspozytora medycznego cechuje się dużą 

odpowiedzialnością zawodową i wiąże się z wysokim ryzykiem popełnienia błędu. Dyspozytorzy 

sygnalizują tez rosnący poziom agresji słownej ze strony osób dzwoniących na numery 

alarmowe. W związku z powyższym istnieje wyraźna potrzeba zapewnienia wsparcia 

psychologicznego dyspozytora medycznego. Wsparcie psychologiczne dyspozytorów 

medycznych będzie realizowane przez osobę będącą psychologiem, która ukończyła pięcioletnie 

jednolite studia na kierunku psychologia oraz legitymuje się co najmniej 5-letnim 

doświadczeniem, w tym doświadczeniem w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na 

udzielaniu wsparcia pracownikom medycznym, funkcjonariuszom Policji, wojska lub 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Zakres wsparcia psychologicznego i formy tego wsparcia wzorowane są na rozwiązaniach 

praktykowanych w służbach mundurowych.  Psycholog zatrudniony przez wojewodę będzie 

uczestniczył w procesie rekrutacji, szkolił nowych pracowników, prowadził prewencję 

psychologiczną wśród dyspozytorów medycznych oraz okazywał im pomoc po traumatyzującym 

zdarzeniu.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega 

procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
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23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 

opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia szczegółowego zakresu 

zadań psychologa w ramach wsparcia psychologicznego 

dyspozytorów medycznych  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mateusz Komza - Dyrektor Departamentu Spraw 

Ratownictwa Medycznego i Obronności– tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia 

24.11.2017 r. 

Źródło:  

Art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

Nr w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra 

Zdrowia: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Dotychczas zakres wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych nie był określony 

w przepisach dedykowanych wyłącznie tej grupie zawodowej. Jednocześnie dyspozytorzy 

medyczni podkreślają potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego, które jest niezbędne dla 

osób stykających się w codziennej praktyce z tragicznymi w skutkach zdarzeniami. Praca w takich 

warunkach niesie ze sobą wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń w zdrowiu psychicznym 

i fizycznym, które dodatkowo wywierają ujemny wpływ na poziom realizacji zadań przez 

dyspozytora medycznego.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie określa zakres wsparcia dyspozytorów medycznych oraz kwalifikacje 

i zadania psychologów realizujących to wsparcie. 

Wsparcie psychologiczne dyspozytorów medycznych będzie realizowane przez osobę będącą 

psychologiem, która ukończyła jednolite studia drugiego stopnia na kierunku psychologia oraz 

legitymuje się co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pracy, w tym doświadczeniem w 

interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia pracownikom medycznym 

albo funkcjonariuszom Policji, wojska i Państwowej Straży Pożarnej  

Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora medycznego będzie udzielane w formie: 

1) zajęć edukacyjnych; 

2) porad i konsultacji; 

3) warsztatów; 

4) szkoleń; 

5) monitorowania zachowań na stanowisku pracy; 

6) diagnozy psychologicznej. 

Psycholog będzie uczestniczył w procesie rekrutacji kandydatów do pracy na stanowisku 

psychologa, w szkoleniach nowoprzyjętych pracowników, będzie realizował działania z obszaru 

prewencji psychologicznej, a także interweniowało po traumatycznych zdarzeniach.  

Zakłada się, że zadaniem wojewody – oprócz zatrudnienia psychologa, co wynika z ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – będzie także zapewnienie 

właściwych warunków pracy psychologa (gabinet psychologa, materiały szkoleniowe, testy 

psychologiczne).  

Aktywny udział we wsparciu psychologicznym brać będzie kadra pełniąca funkcje zarządzające 

i nadzorcze, a mianowicie: kierownik dyspozytorni medycznej i główny dyspozytor oraz ich 

zastępcy. 

Istotnym elementem wsparcia psychologicznego ma być udział dyspozytorów medycznych 
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w szkoleniach. Korzystanie dyspozytora medycznego ze wsparcia psychologicznego będzie miało 

charakter dobrowolny z wyłączeniem szkoleń doskonalących, realizowanych w ramach tego 

wsparcia.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

 Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

wojewodowie 16 Wojewodowie Zapewnienie wsparcia 

psychologicznego 

dyspozytorów 

medycznych 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na 

zgłaszanie uwag.   

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i zaopiniowania przez następujące 

podmioty: Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 

Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, 

Naczelną Izbę Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Izbę 

Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie 

Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Ratowników Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej 

Polskiej, Konfederację Lewiatan, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków 

Województw, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Konsultant Krajowy 

w dziedzinie neonatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, Porozumienie 

Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy, 

Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Polska Rada Ratowników Medycznych, 

Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, 

Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federacja Pacjentów 

Polskich, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo 

Medycyny Ratunkowej, Polska Rada Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa 

Medycznego, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Dyspozytorów 

Medycznych w Polsce, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego, Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie dołączonym do 

niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia 

zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie z przepisami przywołanej 

powyżej ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem rozporządzenia. 
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Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

            

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje 

dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, 

w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie określa zakres i formy wsparcia psychologicznego 

dyspozytorów medycznych oraz kwalifikacje i zadania psychologów 

realizujących wsparcie psychologiczne dla dyspozytorów medycznych. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z ... r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 
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Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 

z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w 

odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Umożliwi zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dyspozytorów medycznych. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 – informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie wpływu 

Umożliwi zapewnienie wsparcia psychologicznego dla dyspozytora 

medycznego. Określi zakres wsparcia dla dyspozytorów medycznych oraz 

kwalifikacje i zadania psychologów realizujących wsparcie psychologiczne 

dla dyspozytorów medycznych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji 

efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 
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13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/11/bz 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

  

z dnia  

w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych 

i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego 

przez dyspozytora medycznego 

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ramowe procedury przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych oraz 

powiadomień o zdarzeniach, a także dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez 

dyspozytora medycznego obejmują: 

1) przyjęcie zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu oraz zasady 

postępowania przypadku odmowy zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego; 

2) przeprowadzenie wywiadu medycznego; 

3) ustalenie adresu lub lokalizacji miejsca zdarzenia oraz priorytetu zgłoszenia; 

4) zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego; 

5) w razie konieczności, utrzymywanie stałego kontaktu z osobą dzwoniącą będącą na 

miejscu zdarzenia i przekazanie jej niezbędnych instrukcji dotyczących sposobu 

udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed 

przybyciem zespołu ratownictwa medycznego; 

6) zasady: 

a) współpracy z: 

– operatorami numerów alarmowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy 

z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 

poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915), 

– kierownikami zespołów ratownictwa medycznego, 

– wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego, 

                                                 

1) 
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
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b) postępowania w przypadku: 

– ponaglenia dotyczącego przyjętego zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia 

o zdarzeniu, 

– przyjęcia zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu spoza rejonu 

operacyjnego obsługiwanego przez daną dyspozytornię medyczną, 

– konieczności użycia zespołu ratownictwa medycznego spoza rejonu 

operacyjnego obsługiwanego przez daną dyspozytornię medyczną, 

– uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych, o której mowa 

w art. 25a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej ,,ustawą”, 

– wystąpienia zdarzenia mnogiego lub masowego, 

– konieczności uruchomienia jednostek współpracujących z systemem, o których 

mowa w art. 15 ustawy. 

§ 2. Zasady współpracy z operatorami numerów alarmowych obejmują: 

1) odbiór zgłoszenia alarmowego z podaniem kodu dyspozytora medycznego 

przyjmującego zgłoszenie, zgodnie z kodem dyspozytora medycznego nadanym 

w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, 

o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy; 

2) ponowny kontakt z osobą dzwoniącą w przypadku rozłączenia połączenia. 

§ 3. Przyjęcie zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu obejmuje: 

1) odbiór zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu z podaniem kodu 

dyspozytora medycznego przyjmującego zgłoszenie lub powiadomienie, zgodnie 

z kodem dyspozytora medycznego nadanym w Systemie Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy;  

2) przeprowadzenie w sposób spokojny i zdecydowany krótkiej rozmowy telefonicznej 

z osobą dzwoniącą, mającej na celu uzyskanie informacji o: 

a) dokładnym adresie lub lokalizacji miejsca zdarzenia, w tym dodatkowych 

informacji umożliwiających szybkie dotarcie zespołu ratownictwa medycznego do 

miejsca zdarzenia, 

b) numerze telefonu osoby dzwoniącej, 

c) głównym powodzie zgłoszenia, 

d) stanie zdrowia osoby, u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, w oparciu o wywiad medyczny przeprowadzony zgodnie z aktualną 
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wiedzą dotyczącą stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, przy wykorzystaniu 

algorytmu zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego, 

o którym mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, 

e) liczbie osób, u których podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

f) wieku osoby, u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

g) imieniu, nazwisku i płci osoby, u której podejrzewa się stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, jeżeli jest to możliwe, 

h) imieniu i nazwisku osoby dzwoniącej oraz jej stopniu pokrewieństwa w stosunku 

do osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

j) zgłoszeniu lub powiadomieniu o zdarzeniu innych niż wymienione powyżej, które 

mogą być niezbędne do obsługi zgłoszenia przez dyspozytora medycznego lub 

zespół ratownictwa medycznego, w tym lotniczy zespół ratownictwa medycznego; 

3) w przypadku stwierdzenia przez dyspozytora medycznego na podstawie wywiadu 

medycznego podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor medyczny 

ma obowiązek: 

a) poinformowania osoby dzwoniącej o przyjęciu zgłoszenia i przekazania go do 

realizacji przez zespół ratownictwa medycznego, 

b) poinformowania o zadysponowaniu zespołu ratownictwa medycznego na miejsce 

zdarzenia, gdy dyspozytor medyczny kontynuuje połączenie z osobą dzwoniącą, 

c) w razie konieczności, utrzymywanie stałego kontaktu z osobą dzwoniącą będącą na 

miejscu zdarzenia i przekazywanie jej niezbędnych instrukcji dotyczących sposobu 

udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego, 

d) poinformowania osoby dzwoniącej o konieczności ponownego kontaktu 

z dyspozytorem medycznym w przypadku zmiany stanu osoby, u której podejrzewa 

się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4) w przypadku stwierdzenia przez dyspozytora medycznego na podstawie wywiadu 

medycznego, braku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, dyspozytor medyczny ma 

obowiązek: 

a) poinformowania osoby dzwoniącej o odmowie zadysponowania zespołu 

ratownictwa medycznego, 

b) podania przyczyny odmowy zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, 
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c) poinformowania osoby dzwoniącej o zaleceniach dotyczących dalszego 

postępowania, 

d) poinformowania osoby dzwoniącej, że w przypadku gwałtownego pogorszenia 

stanu zdrowia pacjenta lub wystąpienia nowych, niepokojących objawów, należy 

ponownie kontaktować się z dyspozytorem medycznym; 

5) w przypadku ponownego zgłoszenia lub powiadomienia o zdarzeniu osoby, u której 

dyspozytor medyczny po przeprowadzeniu wywiadu medycznego nie stwierdził 

podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego i poinformował o odmowie 

zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, dyspozytor medyczny ma 

obowiązek ponownego przeprowadzenia wywiadu medycznego i postępowania zgodnie 

z powyższymi zasadami przyjmowania zgłoszeń alarmowych lub powiadomień 

o zdarzeniach. 

§ 4. 1. Wywiad medyczny, o którym mowa w § 1 pkt 2, przeprowadza się 

z uwzględnieniem zaleceń wynikających z aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej stanów 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

2. Wywiad medyczny obejmuje zbiór pytań i rekomendacji wspomagających podjęcie 

decyzji przez dyspozytora medycznego zadawanych osobie dzwoniącej przez dyspozytora 

medycznego, pozwalające w szczególności na: 

1) ustalenie, czy osoba, której dotyczy zgłoszenie lub powiadomienie o zdarzeniu, znajduje 

się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

2) podjęcie decyzji o: 

a) przyjęciu zgłoszenia lub powiadomienia o zdarzeniu do realizacji, w razie 

stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego, stanu 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

b) odmowie przyjęcia zgłoszenia lub powiadomienia o zdarzeniu, w razie 

stwierdzenia na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego, braku stanu 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

c) priorytecie zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, w tym lotniczego 

zespołu ratownictwa medycznego, 

d) rodzaju zadysponowanego zespołu ratownictwa medycznego. 

3. Wywiad medyczny jest przeprowadzany z uwzględnieniem algorytmu zbierania 

wywiadu medycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 6 ustawy, udostępnionego 

dyspozytorowi medycznemu przez pracodawcę. 
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§ 5. 1. Wyróżnia się następującą kodyfikację priorytetów zgłoszeń określającą pilność 

dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego: 

1) KOD 1 – ALARMOWY – niezbędny natychmiastowy wyjazd zespołu ratownictwa 

medycznego o najkrótszym przewidywanym czasie dotarcia do miejsca zdarzenia 

w związku ze stanem nagłego zagrożenia zdrowotnego wymagającym 

natychmiastowego podjęcia medycznych czynności ratunkowych, przy czym: 

a) czas zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego przez dyspozytora 

medycznego wynosi nie dłużej niż 15 sekund od momentu przyjęcia zgłoszenia, 

b) czas wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego do zgłoszenia wynosi nie dłużej 

niż 45 sekund od zadysponowania przez dyspozytora medycznego, 

c) obligatoryjne użycie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej; 

2) KOD 2 – PILNY – niezbędny wyjazd zespołu ratownictwa medycznego do stanu 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, wymagającego pilnego podjęcia medycznych 

czynności ratunkowych, przy czym: 

a) czas zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego przez dyspozytora 

medycznego nie powinien być dłuższy niż 60 sekund od momentu przyjęcia 

zgłoszenia, 

b) czas wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego do zgłoszenia nie powinien być 

dłuższy niż 120 sekund od zadysponowania przez dyspozytora medycznego, 

c) użycie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej przez zespół ratownictwa medycznego 

na zlecenie kierownika zespołu ratownictwa medycznego lub głównego 

dyspozytora medycznego lub zastępcy głównego dyspozytora medycznego; 

3) KOD 3 – wyjazd zespołu ratownictwa medycznego do stanów nagłego zagrożenia 

zdrowotnego niewymagających natychmiastowego ani pilnego podjęcia medycznych 

czynności ratunkowych, których nie podjęcie będzie się jednak wiązało z ryzykiem 

poważnego uszkodzenia funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała lub utraty życia, przy 

czym: 

a) zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego 

następuje w sytuacji posiadania wolnego zespołu ratownictwa medycznego i braku 

zgłoszeń z ustalonym priorytetem KOD 1 – ALARMOWY, KOD 2 – PILNY, 

b) wyjazd zespołu ratownictwa medycznego do zdarzenia jest realizowany bez 

zbędnej zwłoki – nie dłużej jednak niż 180 sekund od zadysponowania zgłoszenia 

przez dyspozytora medycznego, 
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c) użycie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej przez zespół ratownictwa medycznego 

jedynie po uzyskaniu zgody głównego dyspozytora medycznego lub zastępcy 

głównego dyspozytora medycznego przez kierownika zespołu ratownictwa 

medycznego. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, czas przyjęcia zgłoszenia lub 

powiadomienia o zdarzeniu, obejmującego: 

1) adres miejsca zdarzenia, 

2) numer telefonu osoby dzwoniącej, 

3) główny powód zgłoszenia alarmowego lub powiadomienia o zdarzeniu, 

4) wiek poszkodowanego 

– nie powinien być dłuższy niż 90 sekund, po którym powinno nastąpić przekazanie 

zgłoszenia do realizacji właściwemu zespołowi ratownictwa medycznego, a następnie 

uzupełnienie pozostałych danych, o których mowa w § 3 pkt 2. 

§ 6. 1. Dyspozytor medyczny przy podjęciu decyzji o rodzaju i liczbie zespołów 

ratownictwa medycznego, które zostaną zadysponowane do zgłoszenia bierze pod uwagę: 

1) powód zgłoszenia; 

2) kod pilności; 

3) liczbę osób, wobec których podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

4) skład osobowy i wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego; 

5) najkrótszy możliwy czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce 

zdarzenia; 

6) dostępność poszczególnych rodzajów zespołów ratownictwa medycznego; 

7) najkrótszym czasie transportu osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

z miejsca zdarzenia do właściwego podmiotu leczniczego.  

2. W przypadku zgłoszeń o ustalonym priorytecie KOD 1 – ALARMOWY, gdy 

stwierdza się, że czas dotarcia zespołu ratownictwa medycznego innego niż lotniczy zespół 

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia jest dłuższy niż lotniczego zespołu 

ratownictwa medycznego lub stan osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 

tego wymaga, należy zadysponować do zgłoszenia lotniczy zespół ratownictwa medycznego. 

3. Jeżeli liczba zgłoszeń przyjętych do realizacji i oczekujących na zadysponowanie 

zespołu ratownictwa przekracza liczbę zespołów ratownictwa medycznego dostępnych 

w danym rejonie operacyjnym, dyspozytor medyczny powinien dysponować zespoły 
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ratownictwa medycznego w oparciu o prowadzoną ciągłą weryfikację oczekujących zgłoszeń, 

z uwzględnieniem: 

1) priorytetu zgłoszenia; 

2) opisu głównego powodu zgłoszenia; 

3) zgłaszanych ponagleń; 

4) przewidywanej dostępności poszczególnych zespołów ratownictwa medycznego; 

5) przewidywanego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia; 

6) lokalizacji zespołów ratownictwa medycznego, które kończą realizację zgłoszenia. 

4. W przypadku prowadzenia przez dyspozytora medycznego segregacji zgłoszeń 

oczekujących, w przypadku zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego do zgłoszenia 

o niższym priorytecie pilności, należy go oddysponować i zadysponować do zgłoszenia 

o wyższym priorytecie. 

5. Zadysponowanie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego HEMS jest 

rozpatrywane w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących sytuacji: 

1) występują okoliczności, które mogą uniemożliwić lub istotnie opóźnić dotarcie na 

miejsce zdarzenia innych zespołów ratownictwa medycznego do osoby, u której 

podejrzewa się stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

2) czas transportu drogą lotniczą z miejsca zdarzenia osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego do szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez 

dyspozytora medycznego lub wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego 

lub do szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe lub jednostka organizacyjna 

szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych 

dla ratownictwa medycznego jest krótszy od czasu transportu zespołami ratownictwa 

medycznego innymi niż lotnicze zespoły ratownictwa medycznego i może przynieść 

korzyść dalszym procesie leczenia; 

3) wypadki komunikacyjne; 

4) zdarzenie mnogie lub masowe; 

5) tonięcie; 

6) eksplozje lub pożary; 

7) lawina, przysypanie; 

8) upadek z wysokości; 

9) hipotermia; 

10) uraz wielonarządowy, pacjent urazowy; 
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11) oparzenia drugiego i trzeciego stopnia przekraczające 20% powierzchni ciała; 

12) podejrzenie poparzenia górnych dróg oddechowych; 

13) nagłe zatrzymanie krążenia; 

14) porażenie prądem; 

15) udar mózgowy; 

16) uraz czaszkowo-mózgowy wymagający pilnej interwencji neurochirurgicznej; 

17) chory nieprzytomny – w skali GCS <10 pkt; 

18) uraz kręgosłupa z tetraplegią, paraplegią lub objawami lateralizacji; 

19) uraz drążący szyi, klatki piersiowej lub brzucha; 

20) ostre stany kardiologiczne; 

21) przełom nadciśnieniowy; 

22) złamanie dwóch lub więcej kości długich; 

23) ciężki uraz miednicy; 

24) amputacja urazowa kończyny; 

25) inne stany nagłe wymagające pilnej interwencji zespołu ratownictwa medycznego. 

6. W przypadku zadysponowania do zgłoszenia lotniczego zespołu ratownictwa 

medycznego dyspozytor medyczny kontaktuje się bezpośrednio z wybranym lotniczym 

zespołem ratownictwa medycznego. 

7. Dyspozytor medyczny kontaktuje się z dyspozytorem medycznym Lotniczego 

Pogotowia Ratunkowego w przypadku: 

1) konieczności zadysponowania większej liczby lotniczych zespołów ratownictwa 

medycznego; 

2) trudnościami z powiadomieniem wybranego lotniczego zespołu ratownictwa 

medycznego. 

§ 7. 1. W przypadku wystąpienia konieczności utrzymywania stałego kontaktu z osobą 

dzwoniącą będącą w miejscu zdarzenia, dyspozytor medyczny przekazuje niezbędne 

instrukcje dotyczące sposobu udzielania pierwszej pomocy w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego, z uwzględnieniem zaleceń 

wynikających z aktualnej wiedzy medycznej dotyczącej stanów nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. 

2. Przekazywanie niezbędnych instrukcji dotyczących sposobu udzielania pierwszej 

pomocy w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, o których mowa w ust. 1 dyspozytor 

medyczny prowadzi w sposób prosty, spokojny, zdecydowany, życzliwy, zrozumiały dla 
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rozmówcy, potwierdzający, że wykonał daną czynność uwzględniają przy tym różny poziom 

wiedzy i umiejętności osoby dzwoniącej w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

§ 8. Podczas obsługi zgłoszeń dyspozytor medyczny ma obowiązek: 

1) utrzymywania stałego kontaktu z kierownikiem zespołu ratowniczego, w tym lotniczym 

zespołem ratownictwa medycznego; 

2) wskazywania, na żądanie kierującego akcją medyczną szpitalnego oddziału 

ratunkowego lub właściwego ze względu na stan zdrowia osoby w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego lub do szpitala, w którym znajduje się centrum urazowe lub 

jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, do którego może być 

przetransportowana ta osoba. 

§ 9. W przypadku ponaglenia zgłoszenia przez osobę dzwoniącą dyspozytor medyczny ma 

obowiązek: 

1) odnotowania w prowadzonej dokumentacji medycznej; 

2) informowania kierownika zespołu ratownictwa medycznego o treści ponaglenia 

zgłoszenia; 

3) w przypadku, gdy zgłoszone przez zgłaszającego ponaglenie wskazuje na zmianę stanu 

osoby będącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do dokonania analizy 

przydzielonego priorytetu zgłoszenia i dokonania jego zmiany.  

§ 10. W przypadku odebrania połączenia dotyczącego zgłoszenia alarmowego lub 

powiadomienia o zdarzeniu spoza rejonu operacyjnego obsługiwanego przez dyspozytornię 

medyczną dyspozytor medyczny ma obowiązek zastosować procedury opisane w § 3, 

a następnie przekazać zdarzenie do dyspozytorni medycznej, której rejon operacyjny należy 

do miejsca tego zdarzenia. 

§ 11. W przypadku konieczności użycia zespołu ratownictwa medycznego spoza rejonu 

operacyjnego obsługiwanego przez dyspozytornię medyczną, dyspozytor medyczny:  

1) kontaktuje się z głównym dyspozytorem medycznym właściwej dyspozytorni 

medycznej i potwierdza możliwość zadysponowania danego zespołu ratownictwa 

medycznego; 

2) po uzyskaniu zgody na wykorzystanie zespołu ratownictwa medycznego spoza rejonu 

operacyjnego, dysponuje zespół do zdarzenia; 
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3) przekazuje informacje o zadysponowaniu do zdarzenia zespołu ratownictwa 

medycznego spoza rejonu do głównego dyspozytora medycznego, który informuje 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 

§ 12. W przypadku uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych, o której 

mowa w art. 25a ust. 3 i 4 dyspozytorzy medyczni są obowiązani do postępowania zgodnie 

z opracowaniem szczegółowego sposobu funkcjonowania dyspozytorni medycznej oraz 

planem postępowania w przypadku wystąpienia awarii, o których mowa w art. 25a ust. 9 

pkt 1 i 2 ustawy. 

§ 13. W przypadku wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych dyspozytor 

medyczny postępuje zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu, o którym mowa 

w art. 21 ustawy. 

§ 14. W przypadku konieczności uruchomienia jednostek współpracujących 

z systemem, dyspozytor medyczny postępuje zgodnie zapisami wojewódzkiego planu 

działania systemu w zakresie sposobu współpracy jednostek systemu z jednostkami 

współpracującymi z systemem. 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER ZDROWIA  
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 27 ust. 5 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2195). Przepis ten został zmieniony ustawą z dnia … o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …).  

Projektowane rozporządzenie określa ramowe procedury przyjmowania, obsługi 

zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołami 

ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego. Obecnie ramowe procedury 

przejmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami 

ratownictwa medycznego były określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora 

medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 66), które 

utraci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … w zakresie upoważnienia ustawowego 

do wydania rozporządzenia. Nowelizacja ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym wprowadziła zmianę w zakresie rozszerzenia delegacji do 

wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia o obsługę przyjętych zgłoszeń przez 

dyspozytora medycznego. W związku z wykonywaniem zadań przez dyspozytorów 

medycznych przy pomocy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego doprecyzowania wymaga zarówno sposób przyjmowania zgłoszeń alarmowych 

i powiadomień o zdarzeniach, dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez 

dyspozytora medycznego oraz bardzo ważnego elementu jakim jest obsługa przyjętych 

zgłoszeń w ramach skoncentrowanej dyspozytorni medycznej. 

Projektowane rozporządzenie reguluje ramowe procedury przyjmowania, obsługi 

zgłoszeń i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołami ratownictwa 

medycznego przez dyspozytora medycznego, które obejmują: 

1) zasady współpracy z operatorem numerów alarmowych, o których mowa w art. 16 ust. 1 

ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. 

poz. 1635, z późn. zm.); 

2) przyjęcie zgłoszenia lub powiadomienia o zdarzeniu oraz zasady postepowania 

w przypadku odmowy zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego, w tym 

lotniczego zespołu ratownictwa medycznego; 
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3) przeprowadzenie wywiadu medycznego; 

4) ustalenie priorytetu zgłoszenia; 

5) zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego, w tym lotniczego zespołu 

ratownictwa medycznego; 

6) przekazanie instrukcji dotyczących sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie 

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed przybyciem zespołu ratownictwa 

medycznego; 

7) zasady współpracy z kierownikiem zespołu ratownictwa medycznego, w tym lotniczego 

zespołu ratownictwa medycznego zadysponowanego na miejsce zgłoszenia; 

8) zasady postępowania w przypadku ponaglenia przyjętego powiadomienia o zgłoszeniu; 

9) zasady postępowania w przypadku przyjęcie zgłoszenia lub powiadomienia o zdarzeniu 

spoza rejonu operacyjnego obsługiwanego przez dyspozytornię medyczną; 

10) zasady postępowania w przypadku konieczności użycia zespołu ratownictwa 

medycznego spoza rejonu operacyjnego obsługiwanego przez dyspozytornię medyczną; 

11) zasady postępowania w przypadku uruchomienia zastępowalności dyspozytorni 

medycznych, o której mowa w art. 25a ust. 3 i 4; 

12) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą 

poszkodowanych; 

13) zasady postępowania w przypadku konieczności uruchomienia jednostek 

współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 



– 13 – 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 



Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur 

przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień 

o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego 

przez dyspozytora medycznego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego 

i Obronności – tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia: 

24.11.2017 r. 

 

Źródło: 

Art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Zdrowia: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Wprowadzenie mocą ustawy z dnia … o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych 

innych ustaw nowych zasad funkcjonowania dyspozytorów medycznych i dyspozytorni medycznych spowodowały 

konieczność zmiany przepisów dotyczących obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach. Przy obsłudze 

zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach celem jest jak najszybsze ustalenie istotnych elementów stanu 

faktycznego, zapewnienia wsparcia świadkom zdarzenia, a wysłanie na miejsce zdarzenia właściwego zespołu 

ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny zobowiązany zostanie do monitorowania akcji medycznej, aż do 

momentu, kiedy zespół ratownictwa medycznego osiągnie ponowną gotowość do wyjazdu. Ustawa z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia … o zmianie ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw powoduje, iż dyspozytor medyczny będzie 

wykonywał zadania przy pomocy Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 

PRM). Nowa delegacja do wydania rozporządzenia w sprawie ramowych procedur przewiduje także, że dyspozytor 

medyczny oprócz przyjmowania powiadomień o zdarzeniu od osób dzwoniących na nr alarmowy 999, będzie także 

przyjmował zgłoszenia alarmowe od operatorów numerów alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego, 

napływające na numer 112. Konieczne jest też dostosowanie zasad pracy dyspozytora medycznego do nowej struktury 

dyspozytorni medycznej, w której powołany zostanie dyspozytor główny oraz jego zastępca. W urzędzie wojewódzkim 

natomiast w miejsce lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego zaczną działać wojewódzcy koordynatorzy 

ratownictwa medycznego. Rozwiązania wymaga także kwestia kodu pilności wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 

Obecnie dokumentacja medyczna przewiduje trzy kody, gdy tymczasem rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

14 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytorów medycznych 

i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 66) opisuje jedynie dwa kody. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie określa ramowe procedury przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień 

o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego. Rozporządzenie 

opisuje ramowe procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytorów medycznych z uwzględnieniem roli dyspozytora 

głównego oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, a także funkcjonalności, jakie niesie ze sobą 

SWD PRM w postaci usprawnienia przekazywania zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach do zespołów 

ratownictwa medycznego. W rozporządzeniu ujęto trzy kody pilności wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego oraz 

zróżnicowano dla tych kodów czasy realizacji, a także zasady użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych przez zespół 

ratownictwa medycznego. Szczegółowe procedury zbierania wywiadu medycznego ujęte w formę algorytmu 

stanowiącego zbiór pytań i rekomendacji postępowania dla dyspozytora medycznego zostaną wydane w postaci 

obwieszczenia Ministra Zdrowia, na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Dyspozytorzy 270 Wojewodowie określa ramowe procedury 

przyjmowania, obsługi zgłoszeń 

alarmowych i powiadomień 

o zdarzeniach oraz 
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dysponowania zespołami 

ratownictwa medycznego przez 

dyspozytora medycznego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na zgłaszanie uwag. 

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i zaopiniowania przez następujące podmioty: Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumenta, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek 

i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony 

Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Ratowników Medycznych, Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji 

Lewiatan, Związek Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny 

ratunkowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, Porozumienie 

Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Dyspozytorów Medycznych 

w Polsce, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne 

Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego NZOZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Polska Rada 

Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji 

Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federacja Pacjentów Polskich, Polskie 

Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polska Rada 

Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, 

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej 

Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie 

z przepisami przywołanej powyżej ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Projekt 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

            

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, w tym Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków 
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wskazanie źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń założeń 

finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie określa ramowe procedury 

przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz 

dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Umożliwi wykonywanie funkcji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego przez lekarza systemu, 

pielęgniarkę systemu oraz ratownika medycznego. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 
 - informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie wpływu 

Umożliwi wykonywanie funkcji dyspozytora medycznego. określa ramowe procedury 

przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz 

dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym 
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samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/11/db 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

 

z dnia 

w sprawie kursów dla dyspozytora medycznego oraz dla wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego 

Na podstawie art. 27b ust. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195  i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) ramowy program kursu: 

a) uprawniającego do pracy na stanowisku:  

– dyspozytora medycznego, zwanego dalej „kursem dyspozytora medycznego”, 

– wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, zwanego dalej 

„WKRM”, 

b) doskonalącego dla dyspozytora medycznego odbywanego w ramach 

indywidualnego rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego; 

2) kwalifikacje kadry dydaktycznej; 

3) szczegółowy sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy, o których mowa 

w pkt 1, zwanych dalej „kursami”; 

4) wzory zaświadczeń o ukończeniu kursu: 

a) dyspozytora medycznego i WKRM, 

b) doskonalącego dla dyspozytora medycznego odbywanego w ramach 

indywidualnego rozwoju zawodowego dyspozytorów medycznych. 

§ 2. Kurs dyspozytora medycznego obejmuje: 

1) organizację: 

a) systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,  

b) systemu powiadamiania ratunkowego; 

                                                 

1) 
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
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2) organizację, zadania oraz kompetencje jednostek współpracujących z systemem, 

o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej „ustawą”; 

3) podstawy prawne i zasady współdziałania z jednostkami współpracującymi z systemem, 

o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, służbami porządku publicznego, w tym zadania 

i zasady działania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

4) zagadnienia z medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego niezbędne do realizacji 

zadań dyspozytora medycznego; 

5) zasady i procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego oraz 

dysponowania zespołami ratownictwa medycznego; 

6) zasady przyjmowania, kodyfikacji, obsługi powiadomień o zdarzeniu i dysponowania 

zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego w systemie 

Państwowe Ratownictwo Medyczne; 

7)  zasady wykorzystania algorytmu zbierania wywiadu medycznego; 

8) zasady prowadzenia komunikacji pionowej i poziomej oraz korespondencji radiowej, 

w tym wykorzystanie alfabetu międzynarodowego;  

9) podstawową wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej i cywilnej dyspozytora 

medycznego; 

10) zasady: 

a) komunikacji i postępowania dyspozytora medycznego z: 

– osobami z zaburzeniami psychosomatycznymi, 

– dziećmi oraz osobami starszymi, 

– osobami o utrudnionym kontakcie, 

– osobami przejawiającymi agresję werbalną, 

– osobami będącymi ofiarą przestępstwa w sytuacji, gdy niewłaściwe 

poprowadzenie rozmowy może skutkować sprowadzeniem zagrożenia dla 

zdrowia lub życia takiej osoby, 

b) udzielania pierwszej pomocy oraz zasad przekazywania niezbędnych informacji 

osobom udzielającym pierwszej pomocy do czasu przybycia zespołu ratownictwa 

medycznego, 

c) dysponowania oraz współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa medycznego,  

d) korzystania ze środków łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne, w szczególności w oparciu o konsolę zintegrowanej łączności radiowo- 

-telefonicznej wykorzystywaną na stanowisku dyspozytora medycznego do obsługi 
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zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach w ramach Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym 

mowa w art. 3 pkt 15 ustawy, 

e) zarządzania zespołami ratownictwa medycznego, w tym z wykorzystaniem 

funkcjonalności uwzględniającej lokalizację oraz dostępność najbliższego 

(najbliższych) zespołów ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia oraz 

algorytm podpowiadania zespołów ratownictwa medycznego oraz lokalizacji 

miejsca zdarzenia i zespołu ratownictwa medycznego, 

f) wykorzystania danych przestrzennych i związanych z nimi usług, do jakich 

uzyskuje dostęp System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego,  

g) postępowania w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych lub awarii 

technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), 

h) postępowania w przypadku zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych, 

i) koordynacji działań ratowniczych na terenie województwa oraz w przypadku 

potrzeby użycia zespołów ratownictwa medycznego spoza obszaru województwa, 

j) współpracy głównego dyspozytora medycznego z WKRM, 

k) zasady współpracy z systemami w krajach sąsiednich, 

l) postępowania w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta w podmiocie leczniczym 

przetransportowanego przez zespół ratownictwa medycznego oraz odmowy 

przyjęcia zgłoszenia do realizacji przez świadczeniodawcę udzielającego 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; 

11) zadania: 

a) WKRM i zasady współpracy, 

b) głównego dyspozytora medycznego, w tym współpraca między dyspozytorniami 

medycznymi; 

12) postępowanie w sytuacjach wydłużonego oczekiwania zespołu ratownictwa 

medycznego na przyjęcie pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym;  

13) podział administracyjny kraju, sposób ewidencji gruntów i budynków, sposób 

oznaczania dróg. 

§ 3. 1. Zajęcia kursu dyspozytora medycznego prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka 

systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu 
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objętego programem kursu dyspozytora medycznego oraz dysponujący co najmniej 

pięcioletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego lub 

w charakterze członka zespołu ratownictwa medycznego. 

2. Zajęcia kursu dyspozytora medycznego, o których mowa w § 2 pkt 9, są prowadzone 

przez osobę posiadającą wykształcenie wyższe prawnicze i posiadającą co najmniej dwa lata 

doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ratownictwem medycznym.  

3. Zajęcia kursu dyspozytora medycznego, o których mowa w § 2 pkt 10, są prowadzone 

przez osobę, która ukończyła pięcioletnie jednolite studia na kierunku psychologia i posiada 

co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego w zakresie w interwencji kryzysowej lub 

w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny, lub 

w pracy w Policji, wojsku lub w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa. 

§ 4. 1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę 

testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych oraz 6 symulowanych scenariuszy 

praktycznych przygotowanych przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa 

Medycznego, zwane dalej „KCMRM”. 

2. Karty testowe są przygotowywane, przechowywane w KCMRM i przekazywane 

w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce 

egzaminu przez prowadzącego kurs dyspozytora medycznego kursu w dniu, w którym ma 

być przeprowadzony egzamin. 

3. Karty testowe są zabezpieczone w KCMRM w sposób uniemożliwiający zapoznanie 

się z ich treścią przez osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart 

testowych następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu w obecności osób 

zdających. 

4. W trakcie egzaminu teoretycznego jest zabronione wynoszenie lub usuwanie w inny 

sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej. 

5. Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej. 

6. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych 

odpowiedzi na co najmniej 80% zadań testowych zawartych w karcie testowej. 

7. Egzamin praktyczny obejmuje w sposób prawidłowy wykonanie przez osobę zdającą 

sześciu symulowanych scenariuszy praktycznych. 

8. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 7, jest oceniane odrębnie przez każdego 

członka komisji, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry 

plus), 4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny). 
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9. Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej 

arytmetycznej ocen cząstkowych, uzyskanych od poszczególnych członków komisji, 

zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 8, z tym że egzamin praktyczny uznaje się za 

zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej dostateczną. 

§ 5. Kurs WKRM obejmuje: 

1) organizację systemu powiadamiania ratunkowego; 

2) zagadnienia z zakresu medycyny ratunkowej niezbędne do realizacji zadań WKRM; 

3) zasady prowadzenia komunikacji pionowej i poziomej oraz korespondencji radiowej, 

w tym wykorzystanie alfabetu międzynarodowego; 

4) zasady dysponowania oraz współpracy z lotniczymi zespołami ratownictwa 

medycznego;  

5) zasady korzystania ze środków łączności na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne, w szczególności w oparciu o konsolę zintegrowanej łączności radiowo- 

-telefonicznej wykorzystywaną na stanowisku WKRM w ramach Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, o którym mowa 

w art. 3 pkt 15 ustawy; 

6) zasady wykorzystania danych przestrzennych i związanych z nimi usług, do jakich 

uzyskuje dostęp System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego; 

7) zasady postępowania w przypadku wystąpienia katastrof naturalnych lub awarii 

technicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 

żywiołowej; 

8) zasady postępowania w przypadku zdarzenia mnogiego lub masowego; 

9) koordynację działań ratowniczych na terenie województwa oraz w przypadku potrzeby 

użycia zespołów ratownictwa medycznego spoza obszaru województwa bądź rejonu 

operacyjnego; 

10) współprace z głównym dyspozytorem medycznym i jego zastępcą; 

11) rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego;  

12) postępowanie w przypadku odmowy przyjęcia w podmiocie leczniczym pacjenta 

przetransportowanego przez zespół ratownictwa medycznego oraz odmowy przyjęcia 

zgłoszenia do realizacji przez świadczeniodawcę udzielającego świadczeń opieki 

zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; 
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13) opiniowania przyjmowanych zgłoszeń dotyczących realizacji transportu medycznego 

z użyciem zespołów ratownictwa medycznego; 

14) zasady współpracy oraz wymiany informacji z centrami zarządzania kryzysowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 209 i 1566). 

§ 6. Wzór zaświadczenia o ukończeniu WKRM stanowi załącznik nr 2 do 

rozporządzenia.  

§ 7. 1. Kurs doskonalący odbywany w ramach indywidualnego rozwoju zawodowego 

dyspozytora medycznego jest formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 96 godzin 

zajęć edukacyjnych, której ukończenie umożliwia pogłębienie i aktualizację wiedzy 

i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji ratownictwa medycznego.  

2. Indywidualny rozwój zawodowy dyspozytora medycznego jest realizowany 

w trzyletnich okresach rozliczeniowych, liczących po 32 godziny edukacyjne rocznie, 

zwanych dalej „okresami edukacyjnymi”. 

3. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, 

w którym wojewoda zatrudnił dyspozytora medycznego. 

4. Dopełnienie przez dyspozytora medycznego obowiązku indywidualnego rozwoju 

zawodowego polega na odbyciu w okresie edukacyjnym jednego kursu doskonalącego 

i pozytywnym zaliczeniu egzaminu kończącego ten kurs. 

§ 8. Do kursu doskonalącego odbywanego w ramach indywidualnego rozwoju 

zawodowego dyspozytora medycznego przepisy § 2–5 stosuje się odpowiednio. 

§ 9. Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu doskonalącego odbywanego w ramach 

indywidualnego rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego stanowi załącznik nr 3 do 

rozporządzenia. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

 

MINISTER ZDROWIA  



Załączniki 

do rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia ... (poz. ...) 

 

Załącznik nr 1  

WZÓR 

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 

Nr .............. / .............. r. 
(numer zaświadczenia) 

......................................... 
(miejscowość, data) 

ZAŚWIADCZENIE 

o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego 

 

Zaświadcza się, że: 

Pani/Pan ............................................................... 
(imię i nazwisko, numer PESEL) 

uczestniczyła/uczestniczył w organizowanym przez Krajowe Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego w dniach: od .......................... do .......................... 
(dzień/miesiąc/rok)               (dzień/miesiąc/rok) 

kursie uprawniającym do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego i złożyła/złożył 

egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym. 

 

(elektroniczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 
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Załącznik nr 2  

 

WZÓR 

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 

Nr .............. / .............. r. 
(numer zaświadczenia) 

......................................... 
(miejscowość, data) 

ZAŚWIADCZENIE 

o ukończeniu kursu uprawniającego do pracy na stanowisku wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa medycznego 

 

Zaświadcza się, że: 

Pani/Pan ............................................................... 
(imię i nazwisko, numer PESEL) 

uczestniczyła/uczestniczył w organizowanym przez Krajowe Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego w dniach: od .......................... do .......................... 
(dzień/miesiąc/rok)               (dzień/miesiąc/rok) 

kursie uprawniającym do pracy na stanowisku wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego i złożyła/złożył egzamin przed Komisją Egzaminacyjną 

z wynikiem pozytywnym. 

 

(elektroniczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 
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Załącznik nr 3  

 

WZÓR 

Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 

Nr .............. / .............. r. 
(numer zaświadczenia) 

......................................... 
(miejscowość, data) 

ZAŚWIADCZENIE 

o ukończeniu kursu doskonalącego odbywanego w ramach indywidualnego rozwoju 

zawodowego dyspozytora medycznego 

 

Zaświadcza się, że: 

Pani/Pan ............................................................... 
(imię i nazwisko, numer PESEL) 

uczestniczyła/uczestniczył w organizowanym przez Krajowe Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego w dniach: od .......................... do .......................... 
(dzień/miesiąc/rok)               (dzień/miesiąc/rok) 

kursie doskonalącym odbywanym w ramach indywidualnego rozwoju zawodowego 

dyspozytora medycznego i złożyła/złożył egzamin przed Komisją Egzaminacyjną 

z wynikiem pozytywnym. 

 

(elektroniczne podpisy członków komisji egzaminacyjnej) 
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UZASADNIENIE 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 27b ust. 24 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195). Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia ... o 

zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. 

Projektowane rozporządzenia określa ramowy program kursów, kwalifikacje kadry 

dydaktycznej, sposób przeprowadzania egzaminów kończących kursy oraz wzory 

zaświadczeń o odbyciu kursów: 

– uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz na stanowisku 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, 

– doskonalącego dla dyspozytora medycznego. 

Kursy te będą prowadzone przez Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa 

Medycznego, zwane dalej „KCMRM”. Kandydaci na ww. stanowiska będą kierowani przez 

właściwego wojewodę. Wojewoda będzie informował KCMRM o przewidywanej liczbie 

osób, które zostaną skierowane na ww. kursy. Kursy będą prowadzone przez osoby 

posiadające odpowiednie przygotowanie i doświadczenie. Kursy będą kończyły się 

egzaminem i wydaniem stosownego zaświadczenia. Obieg dokumentów w tym zakresie 

będzie prowadzony w formie elektronicznej.  

Kursy doskonalące odbywane w ramach indywidualnego rozwoju zawodowego 

dyspozytorów medycznych będą realizowane według przepisów dotyczących kursów 

uprawniających do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz na stanowisku 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 

Zakłada się wejście w życie projektu rozporządzenia z dniem 1 stycznia 2020 r., 

ponieważ kursy będą organizowane przez KCMRM, które dopiero będzie organizowane 

w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikro, małych i średnich 

przedsiębiorców.  

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 
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Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 

Projekt nie wymaga notyfikacji oraz przedstawienia właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji albo uzgodnienia.  
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu uprawniającego do 

pracy na stanowisku pracy wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego oraz dyspozytora medycznego  

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa Medycznego 

i Obronności – tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia 

24.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 27b ust. 24 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra 

Zdrowia:  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie osoby kandydujące na stanowisko dyspozytora medycznego oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego nie posiadają odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Dotychczas wymogiem było odpowiednie 

wykształcenie oraz staż pracy. Powodowało to często niewłaściwe wykonywanie zadań.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie określa sposób przygotowania osób do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz na stanowisku 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Ma to na celu podniesienie jakości wykonywanych zadań. 

Wykonywanie zadań na tych stanowiskach stanowi pierwszy element systemu Państwowe Ratownictwo Medycznego. 

Odpowiednie przyjęcie zgłoszenia, przeprowadzenie wywiadu oraz zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego 

wymaga właściwego przygotowania os wykonujących te zadania. Utworzenie jednego podmiotu, który będzie zajmował 

się przygotowaniem kadr do pracy na tak odpowiedzialnych stanowiskach z pewnością podniesie jakość całego systemu.  

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Dyspozytorzy medyczni  Wojewodowie Określenie zasad przygotowania do 

pracy na tym stanowisku 

Wojewódzki koordynator 

ratownictwa medycznego  

 Wojewodowie Określenie zasad przygotowania do 

pracy na tym stanowisku 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych z 14-dniowym terminem zgłaszania uwag. Skrócenie terminu 

zgłaszania uwag wynika z konieczności szybkiego doprecyzowania katalogu świadczeń zdrowotnych, do wykonywania, 

których uprawnieni będą ratownicy medyczni. 

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez następujące podmioty: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Komisja Wspólna Rządu 

i Samorządu Terytorialnego, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba 

Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Naczelna Izba Aptekarska, Krajowa Izba Diagnostów 

Laboratoryjnych, Krajowa Izba Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Forum 

Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Związek Powiatów Polskich, 

Konwent Marszałków Województw, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Konsultant Krajowy 

w dziedzinie neonatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków 

Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze 

Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Społeczny Komitet 



– 13 – 

Ratowników Medycznych, Polska Rada Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, 

Federacja Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo 

Medycyny Ratunkowej, Polska Rada Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie 

Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne 

Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na stronie internetowej 

Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące działalność lobbingową zgodnie 

z przepisami przywołanej powyżej ustawy będą mogły zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Projekt 

został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 

Legislacyjny. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2015 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń 

założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków 

finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa i budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

 z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 
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Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe informacje, w tym 

wskazanie źródeł danych 

i przyjętych do obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Umożliwi wykonywanie zadań na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 - informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie wpływu 
Umożliwi wykonywanie zadań na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa medycznego. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym 

samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

27/11/kc 



Projekt  

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E   

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1)

  

z dnia  

w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego 

Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2017 poz. 2195 i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do szczegółowego zakresu uprawnień wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego należy: 

1) uzyskiwanie informacji od podmiotów leczniczych, w tym jednostek systemu oraz 

jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 2 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej 

„ustawą”, o: 

a) gotowości szpitalnych oddziałów ratunkowych, jednostek organizacyjnych szpitali 

wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego i innych jednostek organizacyjnych szpitali do przyjęcia 

osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

b) czasowym całkowitym lub częściowym braku możliwości udzielania świadczeń 

zdrowotnych przez komórki organizacyjne szpitala wraz z informacją o przyczynie i 

przewidywanym okresie trwania tych ograniczeń, 

c) czasowym wyłączeniu z użycia aparatury wysokospecjalistycznej, w szczególności do 

dializoterapii, tomografu komputerowego, rezonansu magnetycznego, sprzętu do 

koronarografii i angioplastyki, 

                                                 
1) 

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
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d) liczbie aktualnie wolnych stanowisk intensywnej terapii z respiratorem, 

e) liczbie aktualnie wolnych miejsc szpitalnych na poszczególnych oddziałach,  

f) liczbie pacjentów będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, które mogą być 

przyjęte przez dany szpital, 

g) liczbie dostępnych stanowisk operacyjnych z zespołami operacyjnymi, 

h) rodzajach zabiegów wykonywanych w danym szpitalu, 

i) liczbie wolnych stanowisk zabiegowych, 

j) stanie zdrowia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w tym 

rozpoznania – ICD10, 

k) danych obejmujących, w miarę możliwości, imię, nazwisko, wiek i płeć osoby 

znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego; 

2) uzyskiwanie informacji od głównego dyspozytora medycznego lub zastępcy głównego 

dyspozytora medycznego o: 

a) dacie, godzinie, lokalizacji, numerze telefonu, z którego dyspozytor medyczny 

otrzymał zgłoszenie alarmowe lub powiadomienie o zdarzeniu, 

b) rodzaju i charakterze zdarzenia powodującego stan nagłego zagrożenia zdrowotnego 

c) zagrożeniach występujących na miejscu zdarzenia, 

d) liczbie osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 

e) zapotrzebowaniu na zespoły ratownictwa medycznego w danym rejonie operacyjnym, 

f) gotowości, dostępności i bieżącym wykorzystaniu zespołów ratownictwa medycznego, 

w tym lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, 

g) liczbie zadysponowanych zespołów ratownictwa medycznego, w tym lotniczych 

zespołów ratownictwa medycznego, 

h) osobie pełniącej funkcję kierującego akcją medyczną, 

i) kierunku transportu osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z miejsca 

zdarzenia, w zakresie wskazania podmiotu leczniczego, do którego transportowana jest 

ta osoba, 

j) stanie zdrowia osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w tym 

rozpoznania – ICD10, 

k) danych obejmujących, w miarę możliwości, imię, nazwisko, wiek i płeć osoby 

znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
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l) gotowości jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, 

do niesienia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, 

m) powiadomieniu jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 

ustawy przez dyspozytora medycznego, 

n) liczbie i rodzaju zadysponowanych jednostek współpracujących z systemem, o których 

mowa w art. 15 ustawy, 

o) czasie zakończenia akcji medycznej. 

§ 2. 1. W przypadku wystąpienia katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych i awarii 

technicznych, zdarzeń powodujących stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób 

lub innych zdarzeń, wymagających udziału zespołów ratownictwa medycznego spoza danego 

województwa, wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego zwraca się do wojewódzkiego 

koordynatora ratownictwa medycznego z innego województwa z informacją o potrzebie 

zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego. 

2. Zarządzanie w sytuacji wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 1, przez 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego odbywa się z uwzględnieniem sposobu 

koordynowania działań zespołów ratownictwa medycznego oraz sposobu współpracy z organami 

administracji publicznej i zespołami ratownictwa medycznego z innych województw, a także 

sposobu współpracy zespołów ratownictwa medycznego z jednostkami współpracującymi z 

systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, określonych w planie, o którym mowa w art. 21 

ustawy, oraz, o ile sytuacja tego wymaga, z uwzględnieniem planów wojewodów, o których 

mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania 

podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych 

sprawach. 

§ 3. Do szczegółowego zakresu obowiązków wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 

medycznego należy: 

1) współpraca z głównym dyspozytorem medycznym lub zastępcą głównego dyspozytora 

medycznego, jednostkami systemu, jednostkami organizacyjnymi szpitali 

wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 
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ratownictwa medycznego oraz jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa 

w art. 15 ustawy; 

2) współpraca z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego z innego 

województwa w zakresie wykorzystania w zdarzeniach jednostek systemu, jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 2 

ustawy i jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy, lub 

jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 

zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego z innego województwa; 

3) sporządzanie raportu z całodobowego dyżuru; 

4) sporządzanie raportu z koordynowania działań podejmowanych w sytuacji wystąpienia 

zdarzeń, o których mowa w § 2 ust. 1, oraz dokonywanie oceny ich przebiegu, w tym 

ustalenie liczby osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz 

dotyczących ich danych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. j-k oraz § 1 pkt 2 lit. j–k, 

rozmieszczenia tych osób w szpitalach, a także ustalenie liczby ofiar śmiertelnych; 

5) bieżące monitorowanie zdarzeń, których skutki mogą spowodować stan nagłego zagrożenia 

zdrowotnego znacznej liczby osób; 

6) wydanie głównemu dyspozytorowi medycznemu lub zastępcy głównego dyspozytora 

medycznego polecenia zadysponowania zespołu ratownictwa medycznego poza rejon 

operacyjny, na wniosek innego dyspozytora medycznego, w przypadku konieczności użycia 

jednostek systemu poza rejon operacyjny; 

7) udzielanie głównemu dyspozytorowi medycznemu lub zastępcy głównego dyspozytora 

medycznego niezbędnych informacji, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną; 

8) rozstrzyganie sporów dotyczących przyjęcia osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego przez szpital od zespołu ratownictwa medycznego, w tym od lotniczego 

zespołu ratownictwa medycznego; 

9) udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego; 

10) współpraca z wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego z innych 

województw; 

11) współpraca oraz wymiana informacji z Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa 

Medycznego, o którym mowa w art. 27a ustawy;  
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12) współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209 i  

1566); 

13) stosowanie w zakresie go dotyczącym: 

a) planu wojewody, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu 

przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne 

państwa oraz właściwości organów w tych sprawach, 

b) wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29  

listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935), 

c) zasad postępowania w razie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w 

rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003, 2173 i 2217), 

stanowiących niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia dużych grup ludności, 

d) wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

14) współpraca z wyznaczonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia, na podstawie art. 

37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1158, 1452 i 2201), instytutem badawczym do wykonywania międzynarodowych przepisów 

zdrowotnych w zakresie pozyskiwania oraz wymiany informacji i analiz o zagrożeniach 

bezpieczeństwa zdrowotnego ludności. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dna ogłoszenia.
2)

 

 

MINISTER ZDROWIA  

 

                                                 
2)

 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. 

poz. 322), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie ustawy z dnia ...  o 

zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ….).
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UZASADNIENIE 

 

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego 

w art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195). Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia ... o zmianie ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ...). 

Projektowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. Dotychczas czynności te były określone 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 322), które 

utraci moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia ... o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw w zakresie upoważnienia ustawowego 

do wydania rozporządzenia. Ww. ustawa wprowadziła zmianę nazwy stanowiska z 

dotychczasowej: „lekarz koordynator ratownictwa medycznego” na „wojewódzki koordynator 

ratownictwa medycznego" oraz umożliwiła zatrudnianie na tym stanowisku, poza lekarzem 

systemu również, ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu, z co najmniej 4- 

-letnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wykształceniem 

wyższym I-go stopnia. Dodatkowo został wprowadzony wymóg posiadania ważnego 

zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 

Projektowane rozporządzenie reguluje szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków 

wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w oparciu o przepisy zawarte w ustawie. 

Powyższe uregulowanie dotyczy w szczególności współpracy z głównym dyspozytorem 

medycznym lub zastępcą głównego dyspozytora medycznego, podmiotami leczniczymi, 

będącymi dysponentami jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 

posiadającymi w swoich strukturach jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 

z wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego z innych województw. Projekt 

zawiera katalog uprawnień wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie 

uzyskiwania informacji od podmiotów leczniczych w tym od jednostek systemu oraz jednostek 

organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 

niezbędnych dla ratownictwa medycznego, o których mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 
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8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz od głównego dyspozytora 

medycznego lub zastępcy głównego dyspozytora medycznego. 

Powyższe dane konieczne są do koordynowania akcji medycznej, zwłaszcza takiej, która 

dotyczy większej liczby osób poszkodowanych, w której uczestniczy wiele jednostek systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz szpitali. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega procedurze 

notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

I instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 

opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu 

zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu 

Pan Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Pan Mateusz Komza - Dyrektor Departamentu Ratownictwa  

Medycznego, i Obronności– tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia 

24.11.2017 r. 

Źródło:  

Art. 29 ust. 10 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195) 

Nr w wykazie prac legislacyjnych 

Ministra Zdrowia: 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ograniczone możliwości zatrudnienia lekarzy systemu spowodowane istotnymi brakami w zakresie kadry 

lekarskiej, spowodowały konieczność zmiany przepisów w tym zakresie. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia ... zmianie ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw zakłada, że z dniem 1 stycznia 2018 r. 

w miejsce lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego będą funkcjonowali wojewódzcy koordynatorzy 

ratownictwa medycznego, którymi – poza lekarzem systemu – będą mogli również być ratownicy medyczni 

oraz pielęgniarki systemu, z wykształceniem wyższym 1-go stopnia i 4-letnim doświadczeniem na stanowisku 

dyspozytora medycznego. Jednocześnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz. U. 

poz. 322) utraci moc. W tej sytuacji, biorąc pod uwagę delegację ustawową, należy określić zakres uprawnień 

i obowiązków wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie określa zakres uprawnień i obowiązków wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego. Biorąc pod uwagę kwalifikacje ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu, 

został stworzony katalog uprawnień i obowiązków wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 

Zakres ten jest wzorowany na dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego 

zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wojewódzcy 

koordynatorzy ratownictwa 

medycznego 

80 Wojewodowie Określenie zakresu 

uprawnień i obowiązków 

wojewódzkiego 

koordynatora 

ratownictwa 

medycznego 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do  konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na zgłaszanie 
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uwag.  

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i zaopiniowania przez następujące podmioty: Prezesa 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumenta, Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Radę Dialogu Społecznego, Generalnego 

Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznika Praw Pacjenta, Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę 

Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową 

Izbę Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy 

Pielęgniarek i Położnych, Federacja Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, 

Forum Związków Zawodowych, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacji Lewiatan, Związek 

Powiatów Polskich, Konwent Marszałków Województw, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny 

ratunkowej, Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii, Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, 

Porozumienie Zielonogórskie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, Związek Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu 

Sanitarnego NZOZ, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, Polska 

Rada Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta 

i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federacja 

Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo 

Medycyny Ratunkowej, Polska Rada Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie 

Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Dyspozytorów Medycznych w Polsce, 

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, 

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Rada Działalności Pożytku Publicznego. 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony na 

stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty prowadzące 

działalność lobbingową zgodnie z przepisami przywołanej powyżej ustawy będą mogły zgłosić 

zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji 

Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

            

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             
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Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych 

skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa 

i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie określa zakres 

uprawnień i obowiązków wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 

oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 3 

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 3 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 
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9. Wpływ na rynek pracy  

Umożliwi wykonywanie funkcji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego przez lekarza 

systemu, pielęgniarkę systemu oraz ratownika medycznego. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 – informatyzacja 

  zdrowie 

Omówienie wpływu 

Rozporządzenie umożliwi wykonywanie funkcji wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu oraz ratownika 

medycznego. Określi zakres uprawnień i obowiązków wojewódzkiego koordynatora 

ratownictwa medycznego. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów 

projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  Z D R O W I A
1) 

z dnia 

w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań 

w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego 

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195  i …) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej 

„systemem”, będący jego oznaczeniem; 

2) sposób oznakowania: 

a) jednostek systemu, 

b) kierującego akcją medyczną, 

c) osób wykonujących medyczne czynności ratunkowe, 

d) ratowników z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 

ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, zwanej dalej „ustawą”; 

3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. 

§ 2. Wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

§ 3. Sposób oznakowania jednostek systemu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. 

§ 4. 1. Kierujący akcją medyczną posiada kamizelkę ostrzegawczą, zgodną z Polską 

Normą o barwie fluorescencyjnej żółtej, z pasami z materiału odblaskowego co najmniej 

klasy 1, zgodnie z Polską Normą tablica 5, z nadrukiem koloru czarnego lub granatowego na 

plecach i z przodu o treści: „KIERUJĄCY AKCJĄ MEDYCZNĄ”.  

2. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi: 

1) z przodu 5 cm; 

                                                 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 

Zdrowia (Dz. U. poz. 1908). 
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2) na plecach 15 cm. 

§ 5. 1. Osoby wykonujące medyczne czynności ratunkowe, z wyłączeniem osób 

wykonujących medyczne czynności ratunkowe w lotniczych zespołach ratownictwa 

medycznego, są oznakowane, w zależności od pełnionej funkcji, poprzez umieszczenie na 

umundurowaniu naszywki z przodu oraz nadruku koloru czarnego lub granatowego na 

plecach na materiale odblaskowym albo na taśmie samosczepnej: 

1) „LEKARZ”; 

2) „PIELĘGNIARKA” lub „PIELĘGNIARZ”; 

3)  RATOWNIK MEDYCZNY”. 

2. Wysokość naszywki, o której mowa w ust. 1, wynosi 5 cm. 

3. Wysokość nadruku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 15 cm. 

§ 6. Ratownicy z jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 

ust. 1 pkt 9 ustawy, są oznakowani poprzez umieszczenie na odzieży zewnętrznej: 

1) naszywki z przodu o wysokości 5 cm z napisem „RATOWNIK”; 

2) nadruku na plecach o wysokości 15 cm z napisem „RATOWNIK”; 

3) naszywki z nazwą jednostki współpracującej z systemem. 

§ 7. 1. Wymagania w zakresie umundurowania członków: 

1) zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia; 

2) lotniczych zespołów ratownictwa medycznego określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

2. Umundurowanie, o którym mowa w ust. 1, spełnia także wymagania określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. poz. 2173). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
2
. 

 

MINISTER ZDROWIA 

  

                                                 

2)
 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 

2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie 

umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1382 oraz z 2016 r. poz. 1843), 

które utraciło moc z dniem … w związku z wejściem w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …). 
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Załączniki  

do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia  

z dnia … (poz. …) 

Załącznik nr 1 

 

                                                              Wzór 
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Załącznik nr 2 

SPOSÓB OZNAKOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU 

I. Oznakowanie zespołów ratownictwa medycznego. 

Zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany poprzez umieszczenie na 

specjalistycznym środku transportu sanitarnego koloru białego lub żółtego: 

1) wzoru graficznego systemu z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu o średnicy 50 cm; 

2) nadruku lustrzanego „AMBULANS”, barwy czerwonej lub granatowej z przodu 

pojazdu, o wysokości znaków co najmniej 22 cm; dopuszczalne jest umieszczenie 

nadruku lustrzanego „AMBULANS” barwy czerwonej lub granatowej, o wysokości 

znaków co najmniej 10 cm także z tyłu pojazdu; 

3) po obu bokach pojazdu nadruku barwy czerwonej: 

a) „P” – w przypadku podstawowego zespołu ratownictwa medycznego, 

b) „S” – w przypadku specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego 

– w okręgu o średnicy co najmniej 40 cm, o grubości linii koła i liter 4 cm; 

4) trzech pasów odblaskowych wykonanych z folii: 

a) typu 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej w obszarze 

pomiędzy linią okien i nadkolami, 

b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szerokości co najmniej 15 cm, umieszczonej wokół 

dachu, 

c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczonej bezpośrednio nad pasem, o którym 

mowa w lit. a; 

5) nazwy dysponenta jednostki umieszczonej po obu bokach pojazdu. 

II. Oznakowanie lotniczych zespołów ratownictwa medycznego 

1. Lotniczy zespół ratownictwa medycznego jest oznakowany poprzez umieszczenie na 

statku powietrznym (płatowcu) barwy żółtej: 

1) wzoru graficznego systemu, na bocznej powierzchni kadłuba, w miejscu dobrze 

widocznym, o średnicy co najmniej 35 cm; 

2) pasów barwy czerwonej lub niebieskiej wzdłuż kadłuba, o stałej lub zmiennej szerokości 

(w zależności od ilości dostępnego miejsca), umieszczonych poziomo pod linią okien 

bocznych oraz skośnie w tylnej części kadłuba w kierunku belki ogonowej; 

3) napisu „LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE” z boku, pod lub nad linią okien, 

barwy białej, czarnej lub niebieskiej, o wysokości znaków co najmniej 8 cm; 
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4) napisu „HEMS” barwy białej, czarnej lub niebieskiej na bocznej powierzchni kadłuba, 

o wysokości znaków co najmniej 10 cm; 

5) wzoru graficznego systemu, na spodniej części kadłuba, w kierunku przodu kadłuba, 

o średnicy co najmniej 50 cm. 

2. Łopaty wirnika nośnego (oraz innych wirujących lub niebezpiecznych elementów 

konstrukcji, np. śmigła ogonowego, jeżeli występują) są pomalowane w ostrzegawczym 

schemacie barwnym, jaskrawym i kontrastowym. 

3. Dopuszcza się malowanie elementów konstrukcji statku powietrznego, 

niewymienionych w ust. 2, barwą inną niż żółta, o ile poprawi to jego bezpieczeństwo 

użytkowania lub funkcjonalność. 

III. Oznakowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych 

1. Szpitalny oddział ratunkowy oznakowany jest niebieską tablicą o wymiarach 90 cm x 

90 cm, na której są umieszczone napisy w kolorze białym „SZPITALNY ODDZIAŁ 

RATUNKOWY” oraz „EMERGENCY” o wysokości znaków 10 cm oraz biały krzyż 

o wymiarach 20 cm x 20 cm. 

2. Oznakowanie umieszcza się przy wejściu głównym do szpitalnego oddziału 

ratunkowego oraz na znakach drogowych oznaczających drogę dojazdu do szpitala, w którym 

mieści się szpitalny oddział ratunkowy. 
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Załącznik nr 3 

UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

Tabela 1. Umundurowanie letnie i zimowe członków zespołów ratownictwa 

medycznego* 

Lp. Element 

umundurowania 

Opis 

1 2 3 

Umundurowanie letnie 

1 Koszula a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą
1)

 

b) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m
2
 x Pa/W 

c) krótki lub długi rękaw, kołnierzyk z usztywnieniem lub stójka 

d) z przodu co najmniej dwie kieszenie umieszczone symetrycznie 

po obu stronach z otworami przykrytymi klapkami 

e) oznakowania: 

– naszywka na lewym rękawie, na wysokości ramienia z wzorem 

graficznym systemu 

– naszywka albo taśma samosczepna z przodu odzieży po lewej 

stronie z nazwą funkcji 

– nadruk na plecach z nazwą funkcji 

2 Koszulka 

z krótkimi 

rękawami 

a) materiał o oporze pary wodnej nie większym niż 5 m
2
 x Pa/W 

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą
1)

 

c) oznakowanie: z przodu po lewej stronie w górnej części wzór 

graficzny systemu 

3 Spodnie a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą
1)

, 

klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów 

zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa 

medycznego 

b) dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 

5 cm, zgodne z Polską Normą
1)

, rozmieszczone poniżej uda wokół 

całego obwodu nogawek 

c) kieszenie: 

– dwie poniżej pasa z przodu, co najmniej jedna z tyłu 

– na nogawkach, po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda 

kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami 

d) na wysokości kolan wzmocnienia 

e) u góry podtrzymywacze paska 

4 Obuwie 

(całosezonowe) 

a) materiał: skóra lub skóra i tkaniny, impregnowane wodoodpornie 

b) barwa czarna lub ciemnobrązowa 

c) wzór: typ trzewiki, wzmocniony nosek, budowa cholewki 

odpowiednia dla obuwia całosezonowego ponad kostkę, podeszwa 

antypoślizgowa, olejoodporna 

5 Kurtka 

(całosezonowa) 

a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą
1)

, 

klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów 

zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa 

medycznego 

b) zgodna z Polską Normą
2)

, co najmniej klasa 2 w zakresie 
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wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej 

c) pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą
1)

, 

rozmieszczone: 

– na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego 

obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo 

o szerokości nie mniej niż 5 cm 

– nad ściągaczem w pasie (nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa 

odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy 

umieszczony poziomo o szerokości 5 cm 

– na rękawach na wysokości ramion (poniżej naszywki z wzorem 

graficznym systemu) pas odblaskowy umieszczony poziomo 

o szerokości 5 cm 

– na rękawach na wysokości poniżej łokcia (nie mniej niż 5 cm od 

dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo 

o szerokości 5 cm 

– minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m
2
 

d) kaptur odpinany lub doszyty na stałe i chowany w stójce 

e) na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej 

krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkiem ściągającym 

f) z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone 

symetrycznie z skośnymi otworami zamykane na zamek 

błyskawiczny 

g) z przodu co najmniej dwie kieszenie na wysokości klatki 

piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z 

zapięciem przykrytym klapą w tym jedna kieszeń o wymiarach 

umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu 

h) rękawy odpinane, łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne 

przykryte plisami lub listwami, z regulacją obwodu mankietów, 

na łokciach wzmocnienia 

i) zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy 

j) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę 

samosczepną 

k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna 

l) od wewnątrz wykończona podszewką siatkową lub materiałem 

paroprzepuszczalnym 

m) długość co najmniej do wysokości bioder 

n) oznakowania przodu: 

– na lewej górnej kieszeni naszywka, taśma samosczepna lub 

identyfikator z nazwą funkcji 

– na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na 

materiale odblaskowym 

o) oznakowania tyłu: 

– na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale 

odblaskowym z wzorem graficznym systemu 

– na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji 

6 Bluza/podpinka 

do kurtki 

a) zgodna z Polską Normą
3)

, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu 

cieplnego 

b) mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek 

błyskawiczny lub inny 

c) barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą
1)
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d) z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi 

otworami zapinane na zamek błyskawiczny 

e) zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu 

f) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej 

stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale 

odblaskowym 

7 Czapka a) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą
1)

 

b) oznakowanie: naszywka z wzorem graficznym systemu 

wykonana na materiale odblaskowym 

c) z przodu wyposażona w daszek 

8 Kamizelka a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą
1)

, 

klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów 

zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa 

medycznego 

b) 2 poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, 

spełniającego wymagania zgodne z Polską Normą
1)

, 

rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), 

wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 

5 cm 

c) rozmieszczenie i liczba kieszeni dowolne z zachowaniem 

wymaganych powierzchni materiałów: tła i odblaskowego 

d) oznakowanie przodu: 

– po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z 

wzorem graficznym systemu wykonana na materiale 

odblaskowym 

– po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub 

nadruk z oznakowaniem funkcji 

e) oznakowanie z tyłu: 

– naszywka lub nadruk na materiale odblaskowym z wzorem 

graficznym systemu, znaki białe wypełnione elementem 

odblaskowym o średnicy 20 cm 

– nadruk na materiale odblaskowym z nazwą funkcji 

Umundurowanie zimowe 

1 Spodnie a) barwa fluorescencyjna czerwona, zgodnie z Polską Normą
1)

, 

klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów 

zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa 

medycznego 

b) zgodne z Polską Normą
2)

, co najmniej klasa 2 w zakresie 

wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary 

wodnej 

c) do pasa lub z bawetem przednim i tylnym 

d) dwa równolegle pasy z materiału odblaskowego o szerokości 

5 cm, zgodne z Polską Normą
1)

, rozmieszczone poniżej uda wokół 

całego obwodu nogawek i jeden pas na spodniach z bawetem 

przednio-tylnym, na wysokości pasa wokół całego obwodu spodni 

e) kieszenie: 

– dwie poniżej pasa z przodu, z tyłu co najmniej jedna kieszeń 

– na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½  uda 

kieszenie zewnętrzne przykryte klapkami 
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f) na wysokości kolan wzmocnienia 

g) u góry podtrzymywacze paska 

h) wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki 

błyskawiczne 

2 Obuwie jak w sezonie letnim 

3 Kurtka jak w sezonie letnim 

4 Czapka a) zgodna z Polską Normą
3)

, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu 

cieplnego 

b) barwa fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą
1)

 

c) naszywka ze wzorem graficznym systemu wykonana na 

materiale odblaskowym 

d) z przodu wyposażona w daszek 

5 Rękawice a) materiał: skóra/tkanina/dzianina 

b) ocieplane wewnętrzną warstwą termoizolacyjną 

c) barwa czarna 

 

*
  Dla umundurowania letniego i zimowego członków zespołów ratownictwa medycznego 

przyjęto, że: 

*
 dopuszcza się łączenie elementów umundurowania również w kolorze granatowym i 

czarnym, przy czym powinno spełniać wymagania PN-EN 471+A1:2008 p. 5.3 lub normy ją 

zastępującej; 

*
 dopuszcza się umieszczenie dodatkowych elementów poprawiających komfort pracy i 

funkcjonalność umundurowania oraz bezpieczeństwo pracy. 

Tabela 2. Minimalne zestawienie umundurowania w sztukach 

Lp. Element umundurowania Letnie Zimowe Wymagane 

1 Koszula 2 tak 

2 Koszulka z krótkimi rękawami 2 tak 

3 Spodnie 2 1 tak 

4 Obuwie 1 tak 

5 Kurtka z podpinką 0 1 tak 

 

 

 

 

 

1)
 PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca. 

2)
 PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca. 

3)
 PN-EN 14058:2007 lub norma ją zastępująca. 
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Załącznik nr 4 

UMUNDUROWANIE CZŁONKÓW LOTNICZYCH ZESPOŁÓW RATOWNICTWA 

MEDYCZNEGO* 

TABELA 1. UMUNDUROWANIE LETNIE I ZIMOWE CZŁONKÓW LOTNICZYCH 

ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 

Lp. Element 

umundurowania 

Opis 

Umundurowanie letnie 

1 Spodnie  a) barwa czerwona  

b) co najmniej dwie kieszenie: biodrowe, nogawkowe  

c) wzmocnienia w miejscach narażonych na przecieranie, w 

szczególności na wysokości pośladków, krocza, kolan 

(wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony 

wewnętrznej  

d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe na całych 

obwodach nogawek (poniżej stawu kolanowego), 

pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 

mm od dolnej krawędzi nogawki 

2 Koszulka  z długim 

lub krótkim rękawem 

a) barwa czerwona  

b) oznakowanie: 

 flaga polska na lewym ramieniu  naszywka  

 logo z wzorem graficznym systemu na prawym 

ramieniu  naszywka  

 na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego 

zespołu ratownictwa medycznego 
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3 Kombinezon lotniczy 

jednoczęściowy 

rozpinany na zamek 

błyskawiczny 

dwustronnie 

rozdzielczy 

a) barwa czerwona 

b) co najmniej po dwie kieszenie: piersiowe, biodrowe, 

nogawkowe 

c) oznakowanie: 

 funkcja z prawej strony z przodu – naszywka  

 nazwisko z lewej strony z przodu – naszywka lub 

identyfikator z nazwiskiem 

 flaga polska na lewym ramieniu – naszywka  

 logo z wzorem graficznym systemu na prawym 

ramieniu – naszywka  

 na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego 

zespołu ratownictwa medycznego 

d) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe: 

 na rękawach wokół całego obwodu (powyżej stawu 

łokciowego), pojedynczy pas odblaskowy  

 na całych obwodach nogawek (poniżej stawu 

kolanowego), pojedynczy pas odblaskowy  

w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi 

nogawki 

4 Koszulka polo a) barwa czerwona lub granatowa 

b) oznakowanie: flaga polska na lewym ramieniu – 

naszywka  

5 Kurtka letnia a) barwa czerwona 

b) co najmniej dwie kieszenie boczne  

c) dodatkowo co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna na 

wysokości klatki piersiowej przy zapięciu głównym 

d) oznakowanie:  

 funkcja z prawej strony z przodu – naszywka  

 nazwisko z lewej strony z przodu – naszywka lub 

identyfikator z nazwiskiem 

 flaga polska na lewym ramieniu – naszywka 

 logo z wzorem graficznym systemu na prawym 
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ramieniu – naszywka  

 na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego 

zespołu ratownictwa medycznego 

e) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe: 

 na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu 

łokciowego), pojedynczy pas odblaskowy,  

w odległości co najmniej 50 mm od dolnej krawędzi 

rękawa 

 na dole kurtki wokół całego obwodu, pojedynczy pas 

odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od 

dolnej krawędzi kurtki 

f) kaptur z materiału wiatroszczelnego dopinany lub 

chowany w stójkę 

Umundurowanie zimowe 

1 Kurtka rozpinana na 

zamek błyskawiczny 

z podpinką  

i kapturem 

a) podpinka mocowana w sposób rozdzielczy 

b) materiał podpinki typu „polar” lub inny o podobnych 

właściwościach  

c) barwa czerwona lub granatowa 

d) co najmniej dwie kieszenie boczne 

e) dodatkowo co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna  

z otworem pionowym przy zapięciu głównym 

f) kaptur z materiału wiatroszczelnego dopinany lub 

chowany w stójkę 

g) oznakowanie: 

 funkcja z prawej strony z przodu – naszywka 

 nazwisko z lewej strony z przodu – naszywka lub 

identyfikator z nazwiskiem 

 flaga polska na lewym ramieniu – naszywka 

 logo z wzorem graficznym systemu na prawym 

ramieniu – naszywka 

 na plecach napis: nazwa dysponenta lotniczego 

zespołu ratownictwa medycznego 
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h) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe: 

 na rękawach wokół całego obwodu (poniżej stawu 

łokciowego),  pojedynczy pas odblaskowy 

 na dole kurtki wokół całego obwodu, pojedynczy pas 

odblaskowy w odległości co najmniej 50 mm od 

dolnej krawędzi kurtki 

2 Spodnie na szelki a) barwa czerwona lub granatowa 

b) co najmniej dwie kieszenie boczne  

b) wzmocnienia w miejscach narażonych na wycieranie, w 

szczególności na wysokości pośladków, krocza, kolan 

(wyprofilowanie kolan), na dole nogawek od strony 

wewnętrznej 

c) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe na całych 

obwodach nogawek (poniżej stawu kolanowego), 

pojedynczy pas odblaskowy w odległości co najmniej 50 

mm od dolnej krawędzi nogawki 

3 Bluza  a) barwa czerwona lub granatowa  

b) zapinana, ze stójką pod szyję 

4 Czapka a) czerwona lub granatowa  

5 Kamizelka a) barwa czerwona (dopuszcza się łączenie elementów 

odzieży również w kolorze granatowym lub czarnym)  

b) materiał odblaskowy – taśmy odblaskowe, pojedynczy 

pas odblaskowy na obwodzie kamizelki w odległości co 

najmniej 50 mm od dolnej krawędzi kamizelki  

c) rozmieszczenie i ilość kieszeni dowolna 

d) oznakowanie:  

 funkcja z prawej strony z przodu – naszywka  

 nazwisko z lewej strony z przodu – naszywka lub 

identyfikator z nazwiskiem 

 na plecach napis: nazwa dysponenta jednostki 

lotniczego zespołu ratownictwa medycznego 

6 Obuwie - 

całosezonowe 

a) materiał: skóra lub materiał paroprzepuszczalny  

o parametrach odpowiednich do pełnionej funkcji  
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w zespole 

b) wodoodporne 

c) wysokie 

d) z wzmocnionym noskiem 

e) podeszwa – odporna na działanie ropopochodnych 

substancji chemicznych, antypoślizgowa  

 

TABELA 2. MINIMALNE ZESTAWIENIE UMUNDUROWANIA W SZTUKACH 

Lp. Element umundurowania Letnie Zimowe Wymagane 

1 Spodnie 2 0 Tak 

2 

Koszulka z długim lub krótkim 

rękawem 2 0 Tak 

3 Kombinezon lotniczy 2 0 Tak 

4 Koszulka polo 2 0 Opcjonalnie 

5 Kurtka letnia  2 0 Opcjonalnie 

6 Kurtka z podpinką 0 2 Tak 

7 Spodnie na szelki 0 2 Tak 

8 Bluza 0 2 Tak 

9 Obuwie 2 Tak 

10 Czapka 0 1 Opcjonalnie 

11 Kamizelka 1 Opcjonalnie 

 

Elementy umundurowania wymienione w lp. 1 i 2 mogą być stosowane zamiennie z 

elementami umundurowania wymienionymi w lp. 3.
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UZASADNIENIE 

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 38 ust. 3 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2195), zwanej dalej „ustawą o PRM”. Przepis ten został zmieniony ustawą z dnia … o 

zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. …). 

W związku z tym obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego 

(Dz. U. poz. 1382) zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Obecny projekt jest zbieżny z ww. rozporządzeniem z uwzględnieniem zmian treści 

przepisu upoważniającego, którego aktualne brzmienie zostało wprowadzone nowelizacją 

ustawy o PRM.  

W myśl obowiązujących przepisów, w zakresie używania oznaczeń systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, oznaczeń tych będą używały jednostki systemu. Dotychczas taka 

możliwość miał również lekarz koordynator ratownictwa medycznego, który został 

zastąpiony wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego. W tym miejscu należy 

wskazać, iż osoby te nie znajdują się na miejscu zdarzenia i nie jest celowe określanie ich 

sposobu oznakowania.   

W związku z tym w załączniku nr 1 określono wzór graficzny systemu, zaś w 

załączniku nr 2 oznakowanie jednostek systemu. Natomiast w załącznikach nr 3 i 4 określono 

umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego.  

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, 

małych i średnich przedsiębiorców. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie 

podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów 
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z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597). 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej. 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań 

w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa 

medycznego 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Ministerstwo Zdrowia  

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 

Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Marek Tombarkiewicz 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Mateusz Komza – Dyrektor Departamentu Ratownictwa  

Medycznego i Obronności – tel. 22 63 49 443 

Data sporządzenia 

21.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2195) 

 

Nr w wykazie prac 

legislacyjnych Ministra 

Zdrowia: 

MZ  

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2010 r. w sprawie 

oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania 

członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. poz. 1382 oraz z 2016 r. poz. 1843) określa 

wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, oznakowanie jednostek systemu, 

umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego, oznakowanie ratowników będących 

członkami społecznych organizacji ratowniczych będących jednostkami współpracującymi 

z systemem, a także oznakowanie lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. Obecnie 

obowiązujące przepisy wprowadzają wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego 

zamiast lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Projektowane rozporządzenie określa wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

oznakowanie jednostek systemu, umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego, 

oznakowanie ratowników będących członkami społecznych organizacji ratowniczych będących 

jednostkami współpracującymi z systemem. Przepisy te są tożsame z aktami prawnymi obecnie 

obowiązującymi w tym zakresie. Natomiast nie wprowadza już oznakowania wojewódzkich 

koordynatorów ratownictwa medycznego, wprowadzonych w miejsce lekarzy koordynatorów 

ratownictwa medycznego, z uwagi na fakt, iż osoby te nie są obecne na miejscu zdarzenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?  

 Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Zespoły ratownictwa 

medycznego 

1500 Wojewodowie Określenie 

oznakowania 

Szpitalne oddziały 

ratunkowe 

230 wojewodowie Określenie 

oznakowania 

Członkowie zespołów 

ratownictwa medycznego 

18000 wojewodowie określenie 

umundurowania 

Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

1 MZ określenie 

oznakowania 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt nie podlegał prekonsultacjom. 

Projekt zostanie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania z 30-dniowym terminem na 

zgłaszanie uwag.    

Projekt zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania przez następujące podmioty: 
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Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Radę Dialogu Społecznego, Rzecznika Praw Pacjenta, 

Naczelną Izbę Lekarską, Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Aptekarską, 

Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych, Krajową Izbę Fizjoterapeutów, Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Lekarzy, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Federacja 

Związków Pracowników Ochrony Zdrowia, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 

NSZZ Solidarność, Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych, Forum Związków 

Zawodowych, Pracodawców Rzeczypospolitej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny 

ratunkowej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie neonatologii, Konsultanta Krajowego w dziedzinie 

pediatrii, Porozumienie Zielonogórskie Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia, 

Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, SP ZOZ Lotnicze Pogotowie 

Ratunkowe, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, Związek 

Pracodawców Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego NZOZ, Forum Rozwoju 

Ratownictwa Medycznego, Polską Radę Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Pacjentów 

Primum Non Nocere, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Stowarzyszenie „Dla dobra 

pacjenta”, Polski Związek Niewidomych, Federację Pacjentów Polskich, Polskie Towarzystwo 

Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, Polską Radę 

Resuscytacji, Polskie Towarzystwo Ratownictwa Medycznego, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa 

Ratunkowego, Polskie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych, Stowarzyszenie Zawodowe 

Ratowników Medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Centrum Systemów 

Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Radę Działalności Pożytku Publicznego, Radę Dialogu 

Społecznego i Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, Związek Pracodawców – 

Business Centre Club oraz Konfederację Lewiatan. 

Wyniki konsultacji publicznych zostaną omówione w raporcie dołączonym do niniejszej Oceny. 

W celu realizacji obowiązku określonego w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia 

zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w Biuletynie Informacji 

Publicznej. Ponadto, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204) projekt zostanie 

udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

            

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 

(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania   



– 19 – 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń 

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje 

dodatkowych skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym 

dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Rozporządzenie nie wprowadza nowych wymagań dla podmiotów 

funkcjonujących w systemie PRM. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 

przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie 

zmian 

0 1 2 3 4 10 Łącznie 

(0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe  

z … r.) 

duże 

przedsiębiorstwa 

       

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

       

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże 

przedsiębiorstwa 

 

sektor mikro-, 

małych i średnich 

przedsiębiorstw 

 

Rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z 

projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:  

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 

ich elektronizacji.  
tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 



– 20 – 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie projektowanej regulacji nie ma wpływu na rynek pracy.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 - informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu Wejście w życie projektowanej regulacji nie ma wpływu na ww. obszary.  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną 

zastosowane? 

Z uwagi na charakter regulacji nie jest zasadna ewaluacja efektów projektu. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78/11/rch 



Projekt  

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  N A U K I  I  S Z K O L N I C T W A  W Y Ż S Z E G O
1)

 

z dnia
 

w sprawie standardów kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne 

Na podstawie art. 9b ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne, stanowiące 

załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie od dnia 1 października 2018 r., 

w odniesieniu do pierwszego roku studiów. Do kształcenia na wyższych latach studiów 

stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

MINISTER 

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 

w porozumieniu:  

MINISTER ZDROWIA  

 

 

 

 

 

 

                                                 

1)
 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 

ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896). 
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Załącznik 

do rozporządzenia  

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia … (poz. …) 

STANDARD KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: RATOWNICTWO 

MEDYCZNE 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 

 

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne trwają nie krócej niż 

6 semestrów. 

2. Liczba godzin zajęć i praktyk nie może być mniejsza niż 4516. 

3. Liczba punktów ECTS wynosi nie mniej niż 180. 

4. Studia mają profil praktyczny. 

5. Kierunek studiów mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk 

o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. 

 

II. OGÓLNE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Dyplom licencjata ratownictwa medycznego uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia 

na kierunku ratownictwo medyczne, który posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych 

oraz wiedzę specjalistyczną i umiejętności z zakresu nauk medycznych – w szczególności 

medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia 

zdrowotnego u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.  

Dyplom licencjata ratownictwa medycznego uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia 

na kierunku ratownictwo medyczne, który:  

1) w zakresie wiedzy posiada:  

a) szczegółową wiedzę z zakresu medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego,  

b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,  

c) znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do 

wykonywania zawodu ratownika medycznego;  

2) w zakresie umiejętności potrafi:  

a) korzystać z aktualnej wiedzy dla wysokiego poziomu prowadzenia medycznych 

czynności ratunkowych,  
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b) udzielać świadczeń w zakresie promowania znajomości pierwszej pomocy, 

zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, 

c) samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej 

oraz holistycznego podejścia do pacjenta, uwzględniającego poszanowanie 

i respektowanie jego praw,  

d) organizować pracę własną, nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej, 

e) współdziałać jednostkami systemu ratownictwa w zdarzeniach jednostkowych, 

mnogich, masowych i katastrofach,  

f) inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz upowszechniania 

znajomości pierwszej pomocy;  

3) w zakresie kompetencji społecznych:  

a) skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,  

b) posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,  

c) posiada świadomość konieczności ustawicznego dokształcania,  

d) kieruje się ̨ dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu.  

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne jest 

przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. 

 

III. SZCZEGÓŁOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów dla obszaru nauk medycznych 

Objaśnienie oznaczeń w symbolach: 

K – kierunkowe efekty kształcenia 

W – kategoria wiedzy 

U – kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) – kategoria kompetencji społecznych  

OM1 – efekty kształcenia w obszarze studiów medycznych dla I stopnia 
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Efekty 

kształcenia 

dla kierunku (K) 

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW 

KSZTAŁCENIA 

Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku 

Ratownictwo medyczne absolwent: 

Odniesienie do 

efektów kształcenia 

dla obszaru studiów 

medycznych 

WIEDZA 

K_W01 wykazuje znajomość prawidłowych struktur organizmu 

ludzkiego: komórek, tkanek, narządów, układów 

OM1_W02 

K_W02 zna i rozumie procesy metaboliczne na poziomie 

komórkowym, narządowym i ustrojowym 

OM1_W01, 

OM1_W02 

K_W03 zna etyczne i prawne uwarunkowania zawodu ratownika 

medycznego 

OM1_W08 

K_W04 zna podstawy psychologiczne zachowań indywidualnych 

oraz relacji z rodziną, najbliższym otoczeniem i 

społeczeństwem 

OM1_W04, 

OM1_W05 

K_W05 rozumie problemy wynikające z niepełnosprawności, 

kalectwa i choroby przewlekłej 

OM1_W04 

K_W06 rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby OM1_W04 

K_W07 zna aspekty prawne związane z postępowaniem wobec 

osób z zaburzeniami psychicznymi 

OM1_W05, 

OM1_W08 

K_W08 posiada znajomość zaburzeń w strukturach 

komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych 

wywołanych chorobą lub urazem 

OM1_W03 

K_W09 zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych 

zagrożeń zdrowia i życia 

OM1_W03 

K_W10 zna objawy, patogenezę i sposoby postępowania w 

określonych stanach klinicznych 

OM1_W03, 

OM1_W05 

K_W11 zna podstawowe mechanizmy działania leków OM1_W05 

K_W12 zna metody ograniczania bólu OM1_W03, 

OM1_W05 

K_W13 zna zasady dekontaminacji OM1_W07 

K_W14 zna rodzaje, objawy i skutki działania czynników 

masowego rażenia (promieniowania, skażenia 

OM1_W03, 

OM1_W05 
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chemicznego, biologicznego) 

K_W15 zna zasady promocji zdrowia, właściwego odżywiania i 

zdrowego stylu życia 

OM1_W06 

K_W16 zna czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia OM1_W04, 

OM1_W06 

K_W17 zna mechanizmy wywołujące, objawy i skutki stresu OM1_W04 

K_W18 zna postawy epidemiologii i zapobiegania chorobom OM1_W06 

K_W19 rozumie strukturę i organizację systemu ochrony 

zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z 

uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych 

OM1_W09 

K_W20 zna zasady ratowania tonących oraz podstawy asekuracji 

wysokościowej 

 

K_W21 Zna organizację, funkcjonowanie i finansowanie 

systemu ratownictwa medycznego w Polsce oraz 

organizację i funkcjonowanie innych służb i organizacji 

powołanych do niesienia pomocy 

OM1_W09 

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U01 potrafi skutecznie komunikować się z pacjentem, jego 

rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia 

OM1_U03, 

OM1_U04 

K_U02 potrafi przeprowadzić wywiad z pacjentem, jego rodziną 

(opiekunem), świadkiem zdarzenia 

OM1_U03, 

OM1_U04 

K_U03 potrafi wyjaśnić pacjentowi istotę jego dolegliwości  

i uzasadnić decyzję o sposobie dalszego postępowania 

OM1_U03, 

OM1_U04 

K_U04 potrafi skutecznie komunikować się ze 

współpracownikami i innymi pracownikami ochrony 

zdrowia 

OM1_U06 

K_U05 posiada umiejętność komunikowania się i współpracy z 

innymi służbami i organizacjami powołanymi do 

niesienia pomocy 

OM1_U06 

K_U06 potrafi rozpoznać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego OM1_U04, 

OM1_U05 

K_U07 zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego OM1_U05 
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stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego 

K_U08 Komunikuje się z osobami niepełnosprawnymi w tym 

z niepełnosprawnością wieloraką 

OM1_U05 

K_U09 Stosuje alternatywne i wspomagające metody 

komunikacji na miejscu zdarzenia 

OM1_U05 

K_U10 potrafi ocenić stan pacjenta w celu ustalenia 

postępowania 

OM1_U01 

OM1_U05 

K_U11 potrafi ocenić stan świadomości pacjenta OM1_U01 

K_U12 posiada umiejętność układania pacjenta w pozycji 

właściwej dla rodzaju schorzenia lub odniesionych 

obrażeń ciała 

OM1_U01, 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U13 potrafi prowadzić podstawowe czynności resuscytacyjne 

u dorosłych i dzieci 

OM1_U01 

 

K_U14 potrafi prowadzić zaawansowane czynności 

resuscytacyjne u dorosłych i dzieci 

OM1_U01 

OM1_U02 

K_U15 potrafi przywracać drożność dróg oddechowych 

metodami bezprzyrządowymi 

OM1_U01 

K_U16 posiada umiejętność przyrządowego udrażniania dróg 

oddechowych metodami nadkrtaniowym 

OM1_U01 

OM1_U02 

K_U17 posiada umiejętność intubacji dotchawiczej w 

laryngoskopii bezpośredniej 

OM1_U01 

OM1_U02 

K_U18 potrafi wykonać konikopunkcję i konikotomię OM1_U01 

OM1_U02 

K_U19 potrafi wdrożyć tlenoterapię OM1_U01 

OM1_U02 

K_U20 posiada umiejętność wspomagania oddechu OM1_U01 

OM1_U02 

K_U21 potrafi prowadzić wentylację zastępczą z użyciem maski 

twarzowej, resuscytatora i respiratora 

OM1_U01 

OM1_U02 

K_U22 potrafi monitorować czynność układu oddechowego z 

uwzględnieniem pulsoksymetrii i kapnometrii 

/kapnografii 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 
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K_U23 potrafi wykonać elektrokardiografię i zidentyfikować 

zapis wskazujący na bezpośrednie zagrożenie życia 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U24 potrafi wykonać defibrylację elektryczną z użyciem 

defibrylatora manualnego i zautomatyzowanego 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U25 potrafi wykonać kardiowersję i elektrostymulację 

zewnętrzną serca 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U26 potrafi monitorować czynność układu krążenia 

metodami nieinwazyjnymi 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U27 potrafi ocenić stan neurologiczny pacjenta, w tym z 

użyciem skal punktowych 

OM1_U01 

OM1_U02 

K_U28 posiada umiejętność wykonania obwodowego dojścia 

dożylnego 

OM1_U01 

OM1_U02 

K_U29 potrafi wykonać dojście doszpikowe OM1_U01 

OM1_U02 

K_U30 posiada umiejętność podawania leków i płynów OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U31 potrafi pobierać krew OM1_U01 

OM1_U02 

K_U32 potrafi zabezpieczyć materiał do badań 

toksykologicznych 

OM1_U01 

OM1_U02 

K_U33 potrafi oznaczać parametry krytyczne we krwi, w tym 

stężeń glukozy. 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U34 potrafi założyć zgłębnik dożołądkowy OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U35 potrafi założyć cewnik do pęcherza moczowego OM1_U01 
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OM1_U02 

K_U36 posiada umiejętność opatrywania ran OM1_U01 

OM1_U02 

K_U37 posiada umiejętność tamowania krwotoków 

zewnętrznych 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U38 posiada umiejętność unieruchamiania kończyn po urazie OM1_U01 

OM1_U02 

K_U39 posiada umiejętność stabilizacji i unieruchamiania 

kręgosłupa 

OM1_U01 

OM1_U02 

K_U40 potrafi wdrożyć odpowiednie postępowanie w odmie 

opłucnowej zagrażającej życiu 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U41 posiada umiejętność stosowania skal ciężkości obrażeń OM1_U05 

K_U42 potrafi odebrać poród nagły w warunkach 

pozaszpitalnych 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U43 potrafi dokonać segregacji medycznej OM1_U05 

 

K_U44 potrafi rozpoznać pewne znamiona śmierci OM1_U05 

 

K_U45 potrafi zidentyfikować na miejscu zdarzenia sytuację 

narażenia na czynniki szkodliwe 

OM1_U05 

OM1_U08 

K_U46 potrafi podjąć decyzję o niepodejmowaniu czynności 

resuscytacyjnych 

OM1_U05 

OM1_U08 

K_U47 potrafi podejmować działania zabezpieczające w celu 

ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

OM1_U06 

K_U48 potrafi działać zespołowo szczególnie udzielając 

pomocy w trudnych warunkach terenowych, w tym na 

akwenach wodnych w dzień i w nocy oraz w warunkach 

OM1_U06 

OM1_U07 

OM1_U08 
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znacznego obciążenia fizycznego i psychicznego 

K_U49 potrafi przygotować pacjenta i zapewnić mu opiekę 

medyczną podczas transportu 

OM1_U01 

OM1_U02 

OM1_U05 

K_U50 potrafi prowadzić dokumentację medyczną OM1_U10 

K_U51 posługuje się językiem obcym na poziomie B2 OM1_U11 

K_U52 posiada umiejętność obsługi komputera i innych 

środków łączności 

OM1_U07 

OM1_U09 

K_U53 pozostaje w dobrej kondycji fizycznej i stale dba o nią  

K_U54 potrafi ratować tonących  

K_U55 potrafi wykorzystać podstawy asekuracji wysokościowej   

K_U56 Potrafi zastosować przymus bezpośredni u osoby z 

zaburzeniami psychicznymi 

OM1_U01 

OM1_U05 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

K_K01 posiada świadomość własnych ograniczeń OM1_K01 

K_K02 posiada umiejętność działania w warunkach stresu i 

niepewności 

OM1_K10 

K_K03 potrafi dbać o bezpieczeństwo własne i 

współpracowników 

OM1_K05 

K_K04 potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i 

współpracowników 

OM1_K03 

K_K05 posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się OM1_K07 

OM1_K09 

K_K06 ma świadomość ważności zachowania w sposób 

profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej 

OM1_K08 

K_K07 ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 

realizowane zadania związaną z pracą zespołową 

OM1_K04 

K_K08 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu OM1_K02 

K_K09 okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla 

różnic światopoglądowych i kulturowych 

OM1_K03 

K_K10 przestrzega wszelkich praw pacjenta OM1_K03 
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IV. ORGANIZACJA STUDIÓW 

Proces kształcenia może być zorganizowany w formie kursów (przedmiotów) 

odpowiadających poszczególnym dyscyplinom nauk medycznych (np. anatomii, fizjologii, 

patologii, medycyny ratunkowej, chirurgii czy radiologii), kursów zintegrowanych, łączących 

dwie lub wie ̨cej dyscyplin (np. choroby wewne ̨trzne i diagnostykę laboratoryjną choroby 

zakaźne i mikrobiologię) oraz wielodyscyplinarnych modułów poświęconych określonym 

tematom (np. leczenie bólu, pacjent onkologiczny). Modułowa konstrukcja programu 

kształcenia stwarza możliwość równomiernego obciążenia studentów przez przypisanie 

modułom takiej samej, powtarzalnej wartości punktowej ECTS (np. 5, 6, 10). 

W trakcie kształcenia w obszarze nauk klinicznych należy zapewnić studentom bezpośredni 

dostęp do pacjentów.  

Nauczanie przedmiotów kierunkowych lub zawodowych z zakresu medycznych czynności 

ratunkowych, medycyny ratunkowej, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa 

medycznego, procedur ratunkowych zewnątrzszpitalnych, procedur ratunkowych 

wewnątrzszpitalnych oraz przedmiotów dotyczących w swojej treści medycyny ratunkowej i 

medycznych czynności ratunkowych prowadzą nauczyciele akademiccy posiadający prawo 

wykonywania zawodu lekarza i specjalizację z medycyny ratunkowej. Ponadto zajęcia 

praktyczne z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, procedur 

ratunkowych zewnątrzszpitalnych i medycznych czynności ratunkowych mogą prowadzić 

nauczyciele akademiccy posiadający tytuł zawodowy ratownika medycznego z co najmniej 5 

letnią praktyką zawodową w systemie ratownictwa medycznego. Liczba godzin zajęć 

praktycznych prowadzonych przez nauczyciela z tytułem zawodowym ratownika 

medycznego nie może przekraczać 30% liczby godzin kontaktowych z w/w przedmiotów.  

Promotorem pracy licencjackiej (kazuistycznej) może być nauczyciel akademicki posiadający 

prawo wykonywania zawodu lekarza, specjalizację z medycyny ratunkowej lub dziedziny 

pokrewnej. 

1. MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH ORAZ 

PUNKTÓW ECTS 

Grupy szczegółowych efektów kształcenia Godziny Punkty 

ECTS Grupa treści podstawowych   

A. Nauki podstawowe 440 17 

B. Nauki przedkliniczne i społeczne 300 12 

Grupa treści z zakresu ratownictwa medycznego   
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C. Prawne i organizacyjne aspekty ratownictwa 

medycznego 

200 8 

D. Nauki Kliniczne Niezabiegowe 600 23 

E. Nauki Kliniczne Zabiegowe 800 31 

Zajęcia praktyczne 1000 39 

Praktyki wakacyjne 120 5 

Obóz sprawnościowy z elementami ratownictwa 

specjalistycznego 

96 3 

Praktyki zawodowe 960 37 

Egzamin dyplomowy – 5 

Razem 4516 180 

Na studiach pierwszego stopnia realizowany jest język angielski na poziomie biegłości B1 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo, 

w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin. Należy mu przypisać nie mniej niż 4 punkty 

ECTS.  

Uczelnia może realizować program kształcenia bez udziału nauczyciela akademickiego w 

zakresie:  

1) grupy treści podstawowych – 25% wymiaru godzin (nie więcej niż 150 godzin);  

2) grupy treści z zakresu ratownictwa medycznego – 25% wymiaru godzin (nie więcej niż 

650 godzin).  

Za przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego, 

składającego się z części teoretycznej i praktycznej, student otrzymuje 5 punktów ECTS. 

 

2. KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE  

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone 

kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach symulacji 

medycznych czynności ratunkowych. Kształcenie praktyczne może odbywać się w oparciu 

o bazę własną uczelni lub w przedsiębiorstwach podmiotu leczniczego. Miejscem kształcenia 

praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych powinny być: szpitalny oddział 

ratunkowy, zespoły ratownictwa medycznego oraz wybrane oddziały: chorób wewnętrznych, 

chirurgiczny, pediatryczny, neurologiczny, psychiatryczny, intensywnej terapii, położniczo- 

-ginekologiczny. Zajęcia praktyczne są realizowane pod kierunkiem i bezpośrednim 

nadzorem nauczyciela akademickiego. Praktyki zawodowe są realizowane pod kierunkiem 

osoby prowadzącej praktykę (lekarz, ratownik medyczny), pracownika danego 
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przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Nadzór nad realizacją praktyk zawodowych 

sprawuje opiekun praktyk w uczelni. 

 

3. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE  

W trakcie kształcenia praktycznego – zajęć praktycznych i praktyk zawodowych –student 

studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:  

1) samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz 

holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i 

respektowaniem jego praw;  

2) rozpoznawanie stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego;  

3) powszechne promowanie znajomości pierwszej pomocy;  

4) prowadzenie medycznych czynności ratunkowych pod nadzorem specjalisty medycyny 

ratunkowej lub samodzielnie w określonym zakresie;  

5) współdziałanie z innymi jednostkami systemu ratownictwa;  

6) organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy.  

Zakres kształcenia praktycznego Zajęcia 

praktyczne 

Punkty 

ECTS 

Praktyki 

zawodowe 

Punkty 

ECTS 

1. Medycyna ratunkowa 100 godzin 10 120 godzin/ 

3 tygodnie 

3 

2. Medyczne czynności ratunkowe 200 godzin 10 960 godzin/ 

6 miesięcy 

– 

3. Ratunkowe leczenie obrażeń ciała 80 godzin 2   

4. Procedury ratunkowe 

przedszpitalne 

50 godzin 2   

5. Procedury ratunkowe 

wewnątrzszpitalne 

50 godzin 2   

6.Neurologia 25 godzin 1   

7. Choroby wewnętrzne 60 godzin 2   

8. Kardiologia 25 godzin 1   

9. Traumatologia narządu ruchu 40 godzin 1   

10.Chirurgia 50 godzin 2   

11. Neurotraumatologia 25 godzin  1   

12. Anestezjologia i intensywna 

terapia 

50 godzin 2   
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13. Ginekologia i położnictwo 25 godzin 1   

14. Podstawowe zabiegi medyczne 50 godzin    

15. Stany nagłe w pediatrii 40 godzin    

16. Propedeutyka pediatrii 30 godzin    

17 Przedmioty do decyzji uczelni 100 godzin    

18. Obóz sprawnościowy z 

elementami ratownictwa 

specjalistycznego 

  96 godzin  

Razem  1000 godzin  1176 godzin  

W ramach kształcenia praktycznego są realizowane efekty kształcenia zawarte w grupach D i 

E szczegółowych efektów kształcenia. 

Zasady i formę odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie. 

 

4. INNE WYMAGANIA  

Wychowanie fizyczne jest przedmiotem nieobowiązkowym. Uczelnie medyczne zapewniają 

studentom bezpłatny dostęp do obiektów sportowych, umożliwiając uprawianie sportu, 

uczestniczenie w zajęciach rekreacyjnych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw, w 

wymiarze co najmniej 30 godzin rocznie. 

 W ramach pierwszego roku studiów student obowiązkowo uczestniczy w obozie 

ogólnosprawnościowym z elementami ratownictwa specjalistycznego. Obóz trwa co najmniej 

10 dni i obejmuje 96 godzin zajęć dydaktycznych prowadzonych w grupach ćwiczeniowych. 

Zajęcia obejmują elementy kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownictwo wodne z 

wykorzystaniem sprzętu pływającego. Zajęcia ogólnosprawnościowe obejmują biegi 

terenowe, zajęcia na basenie, gry zespołowe, zajęcia na siłowni. Obóz kończy się 

zaliczeniem. 

 

V. SPOSOBY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Sprawdzenie osiągnięcia założonych efektów kształcenia wymaga zastosowania 

zróżnicowanych form oceniania studentów, adekwatnych do obszarów, których dotyczą te 

efekty. 

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy można sprawdzać za pomocą egzaminów pisemnych 

lub ustnych. 
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Jako formy egzaminów pisemnych można stosować eseje, raporty, krótkie ustrukturyzowane 

pytania oraz testy: wielokrotnego wyboru (MCQ - Multiple Choice Questions), wielokrotnej 

odpowiedzi (MRQ - Multiple Response Questions), wyboru Tak/Nie i dopasowania 

odpowiedzi. 

Egzaminy ustne powinny być standaryzowane oraz ukierunkowane na sprawdzenie wiedzy na 

poziomie wyższym niż sama znajomość faktów (poziom zrozumienia, umiejętność analizy, 

syntezy, rozwiązywania problemów). 

Sprawdzenie osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych, zarówno 

tych, które dotyczą komunikowania się, jak i proceduralnych (manualnych), wymaga 

bezpośredniej obserwacji studenta demonstrującego umiejętność w czasie tradycyjnego 

egzaminu lub egzaminu standaryzowanego (OSCE-Objective Structured Clinical 

Examination) i jego modyfikacji (Mini-Cex). 

Egzamin OSCE jest w szczególności wskazany jako forma sprawdzania całości umiejętności 

praktycznych lub klinicznych nabytych w trakcie kształcenia praktycznego w zakresie 

podstaw opieki pielęgniarskiej i opieki specjalistycznej. 

Studia pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne kończą się egzaminem 

dyplomowym, składającym się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin dyplomowy, po 

złożeniu pracy dyplomowej, powinien obejmować sprawdzenie wiedzy i umiejętności 

praktycznych zdobytych w całym okresie studiów. 

Absolwent przed dopuszczeniem do wykonywania zawodu musi zdać Państwowy Egzamin 

Ratownicta Medycznego (PERM) organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych w 

Łodzi. 
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UZASADNIENIE 

 

Przedmiotem niniejszego rozporządzenia jest realizacja upoważnienia ustawowego 

wynikającego z art. 9b ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201). Zgodnie z art. 9b ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 

standardy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne, uwzględniając wymogi dotyczące 

kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie do kształcenia rozpoczynającego się od 

dnia 1 października 2018 r., w odniesieniu do pierwszego roku studiów. Do kształcenia na 

wyższych latach studiów stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Zawód ratownika medycznego, do wykonywania którego przygotowują trzyletnie studia 

licencjackie, stanowi – obok zawodu lekarza, farmaceuty, pielęgniarki i położnej – kolejny 

z medycznych zawodów zaufania publicznego. Stąd też, zapewnić należy wysoką jakość 

kształcenia – opartą o jednolite standardy kształcenia – przyszłych kadr medycznych, 

właściwie przygotowanych do pracy w zawodzie ratownika medycznego. Realizacja ściśle 

określonego programu kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne, opracowanego 

w oparciu o standardy kształcenia, stanowić będzie gwarancję utrzymania wysokich 

zawodowych kwalifikacji absolwentów. Standardy bowiem, opracowane zgodnie z postępem 

wiedzy medycznej i postępem wiedzy medycznej, określając zarówno tryb studiów, jak 

i niezbędny zakres wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych, 

których osiągnięcie warunkuje dostosowanie umiejętności absolwentów do oczekiwań 

zmieniającego się rynku pracy, zagwarantują porównywalność sylwetki absolwenta między 

uczelniami. 

Należy zaznaczyć, iż tylko spełnienie wszystkich efektów kształcenia może zapewnić 

prawidłowe przygotowanie absolwenta omawianego kierunku studiów do pracy w zawodzie 

ratownika medycznego, co jest niezwykle istotne w kontekście jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych.  

Wprowadzenie ujednoliconych standardów kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne, 

pozwoli na prowadzenie przez wszystkie uczelnie jednolitego kształcenia przygotowującego 

do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 
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Reasumując, przedstawione powyżej argumenty przemawiają za zasadnością kształcenia 

kadry ratowników medycznych w oparciu o jednolite i powszechnie obowiązujące standardy 

kształcenia, co pozwoli zapewnić wykonywanie świadczeń na najwyższym poziomie. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 

oraz z 2004 r. poz. 597) i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanego rozporządzenia 

umożliwiające osiągniecie zamierzonego celu. 

Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych 

i średnich przedsiębiorców. 
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Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie 

standardów kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne 

 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Zdrowia  

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

 

Data sporządzenia 

24.11.2017 r. 

 

Źródło:  

Art. 9b ust. 1b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2183 i 2201) 

Nr w wykazie prac Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego: 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Ratownicy medyczni są grupą zawodową zaufania publicznego. Wprowadzenie ujednoliconych standardów kształcenia 

dla kierunku ratownictwo medyczne, pozwoli na prowadzenie przez wszystkie uczelnie jednolitego kształcenia 

przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Należy zaznaczyć, iż tylko spełnienie wszystkich 

efektów kształcenia może zapewnić prawidłowe przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie ratownika 

medycznego, co jest niezwykle istotne w kontekście jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia dla studiów licencjackich na kierunku ratownictwo medyczne określi 

standardy kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne, uwzględniając wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia 

przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego. 

Wprowadzenie obligatoryjnych dla wszystkich uczelni, prowadzących kształcenie na przedmiotowym kierunku, 

standardów kształcenia pozwoli na prowadzenie ujednoliconego kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu 

ratownika medycznego. Należy zaznaczyć, iż tylko spełnienie wszystkich efektów kształcenia może zapewnić 

prawidłowe przygotowanie absolwenta do pracy w zawodzie ratownika medycznego, co jest niezwykle istotne 

w kontekście jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Osoby rozpoczynające 

kształcenie na kierunku 

ratownictwo medyczne 

2 500 Dane Ministerstwa Zdrowia Uregulowanie w przepisach 

prawa obligatoryjnych dla 

wszystkich uczelni standardów 

kształcenia dla kierunku 

studiów ratownictwo medyczne 

Uczelnie prowadzące 

kształcenie na kierunku 

ratownictwo medyczne 

ok. 50 Informacje zawarte w systemie 

POL-on. 

Uregulowanie w przepisach 

prawa obligatoryjnych dla 

wszystkich uczelni standardów 

kształcenia dla kierunku 

studiów ratownictwo medyczne 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania następującym podmiotom: 

Naczelnej Radzie Lekarskiej, Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Radzie Aptekarskiej, Krajowej 

Radzie Diagnostów Laboratoryjnych, Krajowej Radzie Fizjoterapeutów, Rzecznikowi Praw Pacjenta, Federacji 

Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Porozumieniu Pracodawców Ochrony 

Zdrowia, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Kolegium Pielęgniarek i Położnych w Polsce, Polskiej Federacji Pracodawców 

Ochrony Zdrowia, Konfederacji „Lewiatan”, Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiej Konfederacji 

Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia, Konfederacji Pracodawców Polskich, Forum Związków 

Zawodowych, Ogólnopolskiemu Związkowi Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej, Biuro Komisji Krajowej 

NSZZ „Solidarność”, Krajowemu Sekretariatowi Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność 80”, Ogólnopolskiemu 
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Porozumieniu Związków Zawodowych, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Lekarzy, Ogólnopolskiemu 

Związkowi Zawodowemu Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskiemu Związkowi Zawodowemu Techników 

Medycznych „Medyk”, Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Konferencji 

Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, Konferencji Rektorów 

Akademickich Uczelni Medycznych, Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, Parlamentowi Studentów 

Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, 

Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Stowarzyszeniu Zawodowemu Ratowników Medycznych, Polskiemu 

Stowarzyszeniu Ratowników Medycznych, Stowarzyszeniu Menedżerów Ochrony Zdrowia, Związkowi Pracodawców 

Ratownictwa Medycznego SP ZOZ, Polskiej Radzie Ratowników Medycznych. 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną omówione w raporcie stanowiącym załącznik do OSR. 

Projekt rozporządzenia stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa 

Zdrowia. Ponadto, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z 29 października 2013 r. – Regulamin pracy 

Rady Ministrów (M.P. poz. 1006 i 1204), projekt rozporządzenia zostanie umieszczony także na stronach internetowych 

Rządowego Centrum Legislacji. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z … r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0–10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

 

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0–10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 

z … r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAAahUKEwjT9JnNi43JAhXh8HIKHbuOBWo&url=http%3A%2F%2Fwww.krepsz.org.pl%2F&usg=AFQjCNFxqU97yfebgiDe8poEOvQxDY1esw&sig2=cjFpcyCzhhJQceOZcyXbhA&bvm=bv.107467506,d.bGQ
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W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Projektowana regulacja będzie miała wpływ na uczelnie prowadzące 

kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne. 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

 

Niemierzalne   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

9. Wpływ na rynek pracy  

Projektowane przepisy będą miały pozytywny wpływ na rynek pracy. Dzięki wprowadzeniu standardów kształcenia, które 

będą obowiązywały uczelnie prowadzące kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne absolwenci studiów będą 

stanowili wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną przygotowaną do realizacji zadań zawodowych i odpowiadającą 

oczekiwaniom zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:  

 demografia 

 mienie państwowe 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Projektowane przepisy będą miały wpływ na rynek pracy. Dzięki obligatoryjnym standardom 

kształcenia dla kierunku ratownictwo medyczne uczelnie prowadzące kształcenie będą ustalały 

plany studiów i programy kształcenia w oparciu o ujednolicone wytyczne zawarte 

w przedmiotowym dokumencie. W rezultacie kształcenie prowadzone w oparciu 

o obowiązkowe standardy kształcenia pozwoli zapewnić wysoko wykwalifikowaną kadrę 

medyczną przygotowaną do realizacji zadań zawodowych i odpowiadającą oczekiwaniom 

zmieniającego się systemu ochrony zdrowia. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Przepisy rozporządzenia będą 

miały zastosowanie do kształcenia rozpoczynającego się od dnia 1 października 2018 r., w odniesieniu do pierwszego 

roku studiów. 
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.  

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak. 
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