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W zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego ludności istotną rolę odgrywa system 

Państwowe Ratownictwo Medyczne. Stworzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 września 

2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym system Państwowe Ratownictwo 

Medyczne (PRM), ma zapewnić pomoc medyczną każdej osobie znajdującej się w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zapewnienie każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego opieki medycznej na najwyższym poziomie, a więc zagwarantowanie 

jej bezpieczeństwa zdrowotnego, czyli realizacja celu który przyświecał utworzeniu systemu 

PRM, wymaga skutecznego współgrania ze sobą wszystkich elementów składające się na ten 

system. Prawidłowa współzależność wszystkich elementów owego systemu (ludzi, urządzeń, 

produktów, usług czy mechanizmów procesu)
1
 powinna dać gwarancję osiągnięcia celu dla 

którego system ten został utworzony. 

Osłabienie poszczególnych jego elementów, czy też zakłócenie związane z ich zmianą 

czy modyfikacją, może spowodować jego wadliwe działanie, uniemożliwiające realizację 

założonego celu. Projektowana obecnie nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 14 października 2016 roku, to 

nowelizacja zmierzająca do zmiany struktury systemu, która znajdzie swe niewątpliwe odbicie      

w jego działalności. W uzasadnienie projektu, jego twórcy stwierdzają, iż dotychczasowa analiza 

                                                             
1 M. Furtak-Niczyporuk, B. Drop, Efektywność organizacji systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, s. 56. 
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funkcjonowania systemu PRM wskazuje na konieczność jego zmiany, a proponowane zmiany są 

niezbędne dla jego dalszego prawidłowego funkcjonowania. Nie wskazują przy tym 

jednoznacznie, w czym przejawiały się nieprawidłowości powodujące dotychczasowe 

nieprawidłowe funkcjonowanie systemu. W uzasadnieniu wskazują, iż dokonywane przepisami 

projektu ustawy zmiany, mają na celu: 

1) „upaństwowienie” systemu PRM, 

2) doprowadzenie do zatrudniania członków zespołu ratownictwa medycznego                 

i dyspozytorów medycznych wyłącznie na podstawie stosunku pracy, 

3) dokonanie zmian w systemie kształcenia podyplomowego ratowników medycznych             

i  dyspozytorów medycznych, 

4) rezygnację z dotychczasowych specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego, 

na rzecz zespołów podstawowych w co najmniej trzyosobowym składzie i zespołów 

motocyklowych, 

5)  powołanie wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego w miejsce 

lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego 

6) powołanie Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.  

Osiągniecie wspomnianych powyżej celów ma, zdaniem autorów proponowanych zmian, 

poprawić dotychczasowe działanie systemu PRM, które ich zdaniem nie odpowiada potrzebom 

jakie zapewniać powinien system. 

 

 

I. Uwaga do przepisu art. 3 projektu, przewidującego dodanie do przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, nowego art. 159a. 

 

Zaznaczyć należy, iż niewątpliwie najpoważniejsza z proponowanych zmian związana 

jest z zagadnieniem „upaństwowienie” systemu PRM. Proponowane „upaństwowienie” poprzez 

wyeliminowanie z systemu prywatnych dysponentów ratownictwa medycznego, zdaje się 

wszakże nie znajdować swego racjonalnego uzasadnienia, choć niewątpliwie, pozwoli stworzyć 

system złożony jedynie z jednostek państwowych i samorządowych. Wskażmy, iż nie 

przedstawiono wszakże żadnych argumentów wskazujących jednoznacznie na to, że 

upaństwowienie to doprowadzi do polepszenia funkcjonowania systemu. Obawy ustawodawcy, 

iż bez tego zabiegu system nie będzie spełniał swych zadań, wydają sie bezzasadne, a świadczy 
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o tym m.in. to, że prywatne podmioty funkcjonują w systemie już od kilku lat
2
. Próba 

„upaństwowienia” stanowi więc wyraźne odejście od faktycznie, nie zawsze sensownie 

realizowanego programu prywatyzacji podmiotów leczniczych, a co ze względu na osiągane 

pozytywne efekty, znalazło już swą częściową akceptacje społeczną. 

Wskażmy wiec, iż usługi lecznicze, niezmiernie wolno, ale nieuchronnie poddawane są 

także procesom konkurencji. Termin „konkurencja” w języku polskim, obok innych możliwych 

znaczeń, rozumiany jest jako współzawodnictwo, rywalizacja
3
. Konkurencja ta powinna 

doprowadzić do sytuacji, kiedy owo współzawodnictwo czy rywalizacja między 

zainteresowanymi podmiotami, odbywać się będzie w interesie pacjenta, czyli celem 

zagwarantowania mu równych praw w dostępie do świadczeń zdrowotnych odpowiadających 

wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. Tak więc zapewnienie tej konkurencji nie jest celem 

samym w sobie – stanowi ona narzędzie do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia 

i skłonienia do racjonalnego korzystania z oferowanych świadczeń
4
. Ponadto należy podkreślić, 

że poprawienie funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia nie wynika bezpośrednio jedynie                   

z samego faktu komercjalizacji czy prywatyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Zjawiska te (komercjalizacja i prywatyzacja) są konsekwencją niezaspokajanych potrzeb 

zdrowotnych pacjentów. Są drogą, ale nie jedyną drogą, ponieważ prywatne podmioty nie 

gwarantują automatycznego polepszenia się poziomu opieki nad ludźmi chorymi. Dla 

ograniczenia ryzyka związanego z dominacją podmiotów prywatnych nad swoimi 

świadczeniobiorcami – pacjentami, wydaje się niezbędnym utrzymanie strategicznej roli 

Państwa jako skutecznego regulatora systemu opieki zdrowotnej
5
.   

Biorąc pod uwagę zasadę subsydiarności i postępującą, mimo wszystko, prywatyzacje służby 

zdrowia należy w większym stopniu dopuszczać do realizacji zadań systemu jednostki 

niepubliczne. W takiej sytuacji należałoby ponownie zdefiniować role i zadania organów 

administracji państwowej, oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych w organizacji        

i działaniu systemu. Wydaje się, iż niewątpliwie rola organów administracji publicznej                        

i podmiotów administrujących w całym systemie powinna sprowadzać się w swym 

zasadniczym stopniu do wykonywania zadań planistycznych, organizatorskich, 

                                                             
2 Por. T. Kocowski, M. Paplicki, Ratownictwo medyczne – czy wyłącznie prywatne?, [w:] Prawne aspekty 

prywatyzacji, (red.) J. Blicharz, Wrocław 2012, s. 201. 
3 B. Dunaj red, Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 1999, s. 238. 
4B. Więckowska, Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego, Sprawne 

Państwo Program Ernst&Young, Warszawa 2010, s. 57. 
5A. Hnatyszyn-Dzikowska, Konkurencja między płatnikami w opiece zdrowotnej. Ujęcie teoretyczne, Ekonomia              

i Prawo, (red.) B.Polszakiewicz, J. Boehlke, Tom XII, nr 2/2013, s. 295.  
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koordynacyjnych, oraz kontrolno-nadzorczych, a niekoniecznie do bezpośredniego 

wykonawstwa. Te właśnie, wskazane powyżej zadania, wykonywane przez państwo powinny 

być zasadniczym gwarantem odpowiedniego działania systemu. 

 Ratownictwo medyczne to niewątpliwie zadanie publiczne, które wykonywane jest 

obecnie przez organy państwa i państwowe jednostki organizacyjne (w tym samorządy), co 

odzwierciedlone zostało w samej nazwie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Organy państwa 

stworzyły ten system i bezwzględnie zainteresowane są jego prowadzeniem i powodzeniem. 

Jednostka, realizując swe publiczne prawa podmiotowe, domagać się będzie ze strony państwa 

określonych świadczeń pozytywnych, polegających na udzieleniu jej, przez stworzony system 

skutecznej pomocy, gdy znajdzie się ona w sytuacji zagrożenia swego życia i zdrowia. Uznaje 

ona swoje prawo za istotne i nie jest formalnie zainteresowana zmianą swej pozycji w tej 

dziedzinie. 

 Obecny system Państwowego Ratownictwa Medycznego, w ocenie zarówno osób 

uczestniczących w jego funkcjonowaniu, jak i w ocenie korzystających z jego usług, nie jest 

organizacją doskonałą
6
, wymagającą zmian mających na celu poprawę jego działania. Obok 

innych barier, ograniczenia systemu wynikają także z braku odpowiednich środków pieniężnych 

przeznaczanych na finansowanie systemu w jego obecnym układzie organizacyjnym, jako 

systemu państwowego. Wydaje się, że pewnej poprawy jego działania można poszukiwać, 

odwołując się do jednej z zasad prawa administracyjnego i organizacji administracji, zasady 

subsydiarności (pomocniczości)
7
.  

 Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę subsydiarności (pomocniczości), wypada 

stwierdzić, iż najdalej idącą formą jej realizacji w przypadku zadań publicznych jest 

prywatyzacja tego zadnia lub przynajmniej prywatyzacja jego wykonywania. Wydaje się to być 

zgodne z obserwowaną także i w naszym kraju, powoli następującą tendencją do przenoszenia 

aktywności realizowanej dotychczas przez podmioty administracji publicznej do podmiotów 

prywatnych (przy czym prywatność powinna być tu rozumiana szeroko i obejmować obok osób 

fizycznych, również ich zrzeszenia, a także organizacje – związki wyznaniowe oraz jednostki 

określane mianem organizacji pozarządowych). Wydaje się, że w analizowanym przez nas 

przypadku możliwe jest zastosowanie prywatyzacji wykonania zadania publicznego poprzez 

stworzenie możliwości przejęcia pewnych zadań, jakie wykonuje państwowe ratownictwo 

medyczne, przez podmioty prywatne. Możliwości instytucjonalne związane z przekształcenia 

                                                             
6 Zob. uwagi do ustawy zgłaszane wielokrotnie przez Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej. 
7Por. E. Olejniczak-Szałowska, Zasada pomocniczości (subsydiarności), [w:] Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, 
R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne, Warszawa 2004, s. 136-137. 
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obecnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, a także 

możliwość udziału spółek prywatnych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, wydatnie 

ten proces ułatwiają.  

Oczywiście kwestia prywatyzacji wykonywania zadań publicznych, nie mówiąc o samej 

prywatyzacji wykonywania tych zadań, nie jest wolne od licznych, związanych z tym 

kontrowersji. Prywatyzacja, a być może początkowo prywatyzacja wykonania zadania 

publicznego, wbrew obiegowej opinii nie jest oczywiście remedium na wszelkie niedoskonałości 

istniejącego systemu i zastosowanie jej nie zmieni automatycznie istniejącego stanu rzeczy. 

Wprowadzenie jej mogłoby wszakże wprowadzić konkurencję pomiędzy podmiotami 

realizującymi zadania systemu, a także przyczynić się do większej racjonalizacji ekonomicznej 

jego funkcjonowania. Wydaje się, że proces ten został już zapoczątkowany w tym sensie, że                   

w systemie ratownictwa uczestniczą już podmioty niemające statusu państwowych bądź 

samorządowych jednostek organizacyjnych. Nie należy dodawać, iż celem wszystkich 

wprowadzanych modyfikacji powinno być przede wszystkim dobro pacjenta.  

Niestety, rozwiązania zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 14 października 2016 

roku, idą w zupełnie odwrotnym kierunku, zmierzając do całkowitego „upaństwowienia” 

Państwowego Ratownictwa . Przepis art. 3 projektu, przewiduje dodanie do przepisów ustawy              

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, nowego art. 159a stanowiącego, że ze świadczeniobiorcą o którym mowa w art.21 

ust, 3 pkt 2a lub 2b ustaw z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

wymienionym w planie, o którym mowa w art. 21 tej ustawy, dyrektor oddziału wojewódzkiego 

Funduszu zawiera umowę na wykonanie zadań zespołów ratownictwa medycznego. Przepisów 

dotyczących zawierania umów w trybie konkursu ofert lub rokowań nie stosuje się. 

Przewidziany przepisem art. 21 wykaz podmiotów leczniczych, z który ma być zawierana 

umowa na wykonanie zadań zespołów ratownictwa medycznego, przewiduje wyłącznie 

podmioty publiczne. Tym samym z procesu tego wyeliminowane zostaną prywatne zespoły 

ratownictwa medycznego, prawdopodobnie także i te, które dotychczas już te usługi świadczyły. 

Obecna próba nowelizacji ustawy o PRM w wariancie z dnia 14 października 2016 roku 

może doprowadzić do stworzenia monopolu przez publiczne Pogotowie Ratunkowe, eliminując 

możliwość podnoszenia jakości systemu oraz racjonalizacji jego kosztów przez konkurencyjność 

wielu podmiotów, reprezentujących także własność prywatną, a dopuszczonych do takich 

działań. Dodatkowo należy stwierdzić, iż jeżeli uznamy iż działalność lecznicza polegająca na 
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udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a za takie uznaje się działania służące zachowaniu, 

ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające                   

z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, jest 

działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, to mamy do czynienia z podmiotowym ograniczeniem swobody działalności 

gospodarczej. Do rozważenia pozostaje czy takie ograniczenie działalności gospodarczej spełnia 

wszystkie standardy, które powinny być zachowane w trakcie jej ograniczania. 

Być może, zamiast radykalizować rozwiązania i „upaństwawiać” system należałoby 

rozważyć możliwość zastosowania choćby przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.                        

o partnerstwie publiczno-prywatnym
8
. Przepisy tej ustawy dają podstawę do tworzenia 

współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego, której przedmiotem jest wspólna 

realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym            

i partnerem prywatnym. 

Należy także mieć na uwadze fakt, iż nazwa Państwowe Ratownictwo Medyczne nie 

musi obligowa ustawodawcy do tworzenia systemu, którego go elementami są jedynie podmioty 

publiczne. Nazwa ta powinna oddawać istotę systemu polegająca na tym, iż państwo odpowiada, 

za odpowiednią jakość pomocy medycznej udzielanej każdej osobie znajdującej się w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego. Stąd też „państwo” powinno zostać wyposażone, przez 

przepisy ustawy, przede wszystkim w odpowiednie, skuteczne, instrumenty nadzoru pozwalające 

„wymusić” odpowiednią jakość świadczonej pomocy medycznej, niezależnie od formy 

organizacyjno-własnościowej podmiotu ją świadczącego. 

 

 

II. Uwaga do art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

 

Dotychczasowy przepis art. 36 ust. 1 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym  

stanowił, iż zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:  

1) zespoły specjalistyczne, w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz systemu oraz pielęgniarka 

systemu lub ratownik medyczny;  

                                                             
8Dz. U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100. 
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2) zespoły podstawowe, w skład których wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik 

medyczny.  

W projekcie ustawy nowelizacyjnej proponuje się zmianę dotychczasowej treści poprzez 

zmianę polegającą na pominięciu zespołów specjalistycznych ratownictwa medycznego, przy 

pozostawieniu zespołów podstawowych ratownictwa medycznego oraz powołaniu działających 

okresowo motocyklowych zespołów ratownictwa medycznego. Nie oceniając tych zmian od 

strony merytorycznej, wypada stwierdzić, iż zmiana ta wyeliminuje lekarzy systemu ze składów 

zespołów ratownictwa medycznego. W nowych 3 osobowych składach zespołu podstawowego 

nie przewidziano lekarza systemu, a jedynie ratownika medycznego oraz pielęgniarkę systemu, 

w których co najmniej jedna osoba posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu 

specjalistycznego. 

Pomijając fakt, czy ratownik medyczny posiadający ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu 

specjalistycznego, potrafi zastąpić lekarza dysponującego większą wiedzą fachową, wskazać                    

w miejscu należy na to, że uprawnienia i obowiązki ratownika medycznego nie są uregulowane 

prawnie tak, jak uprawnienia i obowiązki lekarza, co może powodować powstawanie sytuacji 

konfliktowych, otwartym powstaje pytanie, co dalej z lekarzami systemu? 

Zasada zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa opiera się na 

pewności prawa dzięki, której obywatel ma możliwość podejmowania decyzji o swoim 

postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych
9
. Tą 

pewność mogą straci lekarze specjaliści medycyny ratunkowej, których omawiany projekt 

nowelizacji ustawy pozbawia dotychczasowego statusu. Tyn samym, są podstawy by twierdzić, 

iż naruszona może zostać zasada zaufania do państwa i zachwiane ich bezpieczeństwo prawne. 

Lekarze Ci stracą pewność nabytych praw, uzyskanych podczas robienia specjalizacji                     

z medycyny ratunkowej oraz tracą możliwość decydowania o swoim zatrudnieniu z chwilą 

pozbawienia ich prawa do zatrudnienia w Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM).  

Wyeliminowanie lekarzy specjalistów medycyny ratunkowej z jednego z elementów systemu 

z ZRM to nie tylko złamanie zasady zaufania obywateli do państwa i prawa ale również 

ewidentne osłabienie efektywności funkcjonowania systemu w ratowaniu ludzi w nagłym 

zagrożeniu zdrowotnym. Dlatego regulacje te przyczynić się mogą do pozbawienia poczucia 

bezpieczeństwa zdrowotnego przez obywateli, które zapewniał im sprawnie funkcjonujący 

                                                             
9 J. Kochanowski, Wystąpienie podczas konferencji naukowej: Język polskiej legislacji, czyli zrozumiałość przekazu 

a stosowanie prawa.  
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system PRM.  

Nowelizacja systemu PRM powinna dążyć do poprawy jego jakości i efektywności a to 

można osiągnąć m.in. poprzez wyeliminowanie z sytemu PRM ratowników medycznych, którzy 

zdobyli tytuł ratownika medycznego po ukończeniu dwuletniej szkoły policealnej co daje 

podstawy do wątpliwości w ich kwalifikacje zawodowe. Zastrzeżeń tych nie można mieć co do 

ratowników medycznych, którzy ukończyli studia wyższe I stopnia na kierunku ratownictwo 

medyczne. Dlatego ewentualna nowelizacja ustawy o PRM powinna w pierwszej kolejności 

dążyć do wyeliminowania najsłabiej wyszkolonego personelu medycznego a nie najlepiej 

wyszkolonego jak to ma miejsce w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 14 października 2016 

roku. 

 

 

III. Uwagi do: art. 10i-10j; 12c;12h;12i-12u oraz 36 ust. 1a ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 

 

Nie ulega wątpliwości, iż obecna konstrukcja ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym zdaje się pozostawiać wiele do życzenia. Zdajemy sobie sprawę, iż zamknięty 

system budowy źródeł prawa spowodował określone konsekwencje związane z zawartością 

ustaw jako aktów normatywnych, co powoduję, że wydają się one być nadmiernie rozbudowane 

i regulować zbyt wiele problematyki szczegółowej. Mimo wszystko niektóre materie powinny 

być pozostawione regulacji aktów podustawowych, oczywiście przy zachowaniu odpowiednio 

skonstruowanej delegacji do ich wydania i odpowiednim rozdzieleniu materii miedzy ustawę                  

a rozporządzenie. Pewne materie będące obecnie przedmiotem regulacji ustawy mogłyby                       

z powodzeniem zostać przeniesione do treści innych ustaw.  

Niektóre proponowane treści proponowane w projekcie mogłyby z powodzeniem 

stanowić materię rozporządzeń wykonawczych do ustawy. Sytuacja ta ma miejsce zwłaszcza 

jeśli chodzi o formy zatrudnienia, system kształcenia podyplomowego ratowników                               

i dyspozytorów medycznych oraz uzyskanie prawa do wykonywania zawodu ratownika 

medycznego.  

Takie „przegadane ustawy” nie przyczyniają się do polepszenia jakości prawa                     

i powodują, iż staja się one nieczytelne, utrudniając w dużym stopnie rozróżnienie materii 

bardziej istotnych, od mniej istotnych. Przeniesienie części materii zawartych dotychczas               

w ustawie do rozporządzeń, poprawiło by niewątpliwie czytelność tej części regulacji. 
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Zważmy też na fakt, iż projekt zakłada ponadto możliwość zatrudnienia członków ZRM 

jedynie w oparciu o umowę o pracę. Propozycją tą uniemożliwi się zatrudniania 

niepracowniczego. Może to doprowadzić do wzrostu kosztów funkcjonowania ZRM co będzie 

skutkować słabszymi wynikami finansowymi jednostek Pogotowia Ratunkowego, które 

ograniczając swoje koszty, mogą likwidować ZRM, co niekorzystnie może się odbić na sytuacji 

osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia czy zdrowia. 

 

Zdaniem recenzujących, rozwiązaniem które powinno być poddane pod uwagę, to 

stworzenie projektu nowej ustawy, regulującej kompleksowo realizację zadań państwa 

polegających na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, oraz sytuację ratowników medycznych. 

  

Wrocław, 15 IX 2016 

 

       Tadeusz Kocowski 

      

 

       Mateusz Paplicki 

 


