Interpelacja nr 3073
do Ministra Zdrowia
w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Panie Ministrze!
W związku z wpływającą do mojego biura poselskiego korespondencją proszę
o zajęcie stanowiska wobec poniższego zagadnienia. Od zeszłego roku Ministerstwo
Zdrowia planowało prace nad tzw. dużą nowelizacją ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jednakże w ostatnim piśmie z dnia 2 lutego
2012 r. (znak: MZ-OKR-RM-079-4215-208/SZ/12) znalazła się informacja o przesunięciu
tych prac na bliżej nieokreślony czas. Grupa zawodowa ratowników medycznych
sygnalizuje swój niepokój z faktu braku możliwości wykonywania medycznych czynności
ratunkowych poza zespołem ratownictwa medycznego.
Art. 3 pkt 4 ww. ustawy mówi: ˝Medyczne czynności ratunkowe - świadczenia
opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych udzielane przez jednostkę systemu, o której
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego˝.
Zgodnie z tym zapisem medyczne czynności ratunkowe można wykonywać jedynie
w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego. Fakt ten potwierdza pismo z MZ
z dnia 24 listopada 2011 r. (znak: MZ-OKR-450-2891/7/SZ/11). Problem braku
możliwości wykonywania medycznych czynności ratunkowych poza zespołem ratownictwa
medycznego uwidoczni się w szczególności u progu organizacji turnieju piłki nożnej Euro
2012 w Polsce, podczas którego ratownicy medyczni zabezpieczający imprezy związane
z organizacją turnieju będą mogli wykonywać jedynie czynności na poziomie pierwszej
pomocy. Zmiana tego zapisu umożliwiłaby ratownikom medycznym wykonywanie
czynności ratunkowych nie tylko podczas zabezpieczenia imprez, ale także na przykład
podczas udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie
przyjęć, oddziale detoksykacji, transporcie medycznym i innych.
Z dniem 1 lipca 2011 r. w dniu wejścia w życie ustawy o podmiotach leczniczych
zlikwidowano bardzo ważny składnik wynagrodzenia grupy zawodowej ratowników
medycznych, a mianowicie przysługujący 30-procentowy dodatek do wynagrodzenia.
Mimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. przedstawionej
w komunikacie rzecznika prasowego o przywrócenie zapisów o 30-procentowym dodatku
podczas nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym do dnia dzisiejszego
nie podjęto żadnych działań w tym zakresie. Konsekwencją braku ustawowych zapisów
regulujących kwestię 30-procentowego dodatku jest wypowiadanie przez pracodawców
warunków zatrudnienia, co skutkuje obniżaniem wysokości wynagrodzeń ratowników
medycznych o ok. 400-500 zł, w zależności od wysokości wynagrodzenia zasadniczego.
W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania?
1. Czy ministerstwo planuje i kiedy nowelizację ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym?
2. Czy planuje się zmianę art. 3 pkt 4, tak aby umożliwić wykonywanie medycznych
czynności ratunkowych poza zespołem wyjazdowym ratownictwa medycznego?
3. Czy zostanie przywrócony zapis o 30-procentowym dodatku?
Z poważaniem
Poseł Krzysztof Gadowski oraz grupa posłów
Warszawa, dnia 14 marca 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z upoważnienia ministra na interpelację nr 3073
w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Szanowna Pani Marszałek!
W odpowiedzi na interpelację pana posła Krzysztofa Gadowskiego, przesłaną
przy piśmie z dnia 26 marca 2012 r., znak SPS-023-3073/12, w sprawie nowelizacji
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U.
Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. przepisami ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, tj. rozporządzeniem
ministra zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu
medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika
medycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33) oraz rozporządzeniem ministra zdrowia
z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237,
poz. 1420) należy wskazać, że ratownik medyczny może udzielać świadczeń opieki
zdrowotnej w warunkach pozaszpitalnych, w ramach zespołu ratownictwa medycznego
lub w szpitalnym oddziale ratunkowym. Należy podkreślić, że medyczne czynności
ratunkowe są świadczeniami opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, udzielane przez jednostkę
systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, w warunkach
pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
(art. 3 pkt. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym). Ponadto ratownik
medyczny może wykonywać swój zawód wykonując medyczne czynności ratunkowe
w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego i wodnego, na co pozwalają mu przepisy:
 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o ratownictwie w górach i na zorganizowanych
terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241),
 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających
na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), pod warunkiem, że posiada
uprawnienia ratownika medycznego, o którym mowa w art. 10 ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym.
Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących zabezpieczenia pod względem medycznym
imprezy masowej (Dz. U. poz. 181), ratownik medyczny może uczestniczyć
w zabezpieczeniu medycznym imprez masowych. Na podstawie ww. rozporządzenia
ratownik medyczny może być członkiem zespołu wyjazdowego, patrolu ratowniczego
oraz może być członkiem personelu punktu pomocy medycznej i w tych strukturach może
udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach posiadanych kwalifikacji. Mając
na uwadze powyższe, należy wskazać, że ratownicy medyczni mogą wykonywać
medyczne czynności ratunkowe nie tylko w jednostkach systemu Państwowe
Ratownictwo Medyczne, tj. w zespołach ratownictwa medycznego oraz w szpitalnych
oddziałach ratunkowych, ale także w ramach ratownictwa górskiego, narciarskiego
i wodnego. Ratownik medyczny może być też członkiem zespołu wyjazdowego, patrolu
ratowniczego oraz punktu pomocy medycznej podczas zabezpieczenia medycznego
imprez masowych, w tym turnieju finałowego UEFA Euro 2012, wykonując czynności
zgodne z posiadanymi kwalifikacjami z użyciem dostępnych na miejscu leków i wyrobów
medycznych.
Odnosząc się do kwestii dodatków do wynagrodzenia dla członków zespołów
ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych, uprzejmie informuję, że przepisy
regulujące tę kwestię zostały uprzednio określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 104, poz. 89, z późn. zm.). Jednakże
z dniem l lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) uchylająca ustawę o zakładach opieki
zdrowotnej. Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera przepisu analogicznego do art.
32ł ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Jednakże dodać trzeba, że jeżeli powyższy
dodatek był przewidziany w umowie o pracę lub w wewnętrznych przepisach

zakładowych, tj. na podstawie postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych
na przepisach w sprawie porozumień zbiorowych - regulaminów oraz statutów, to jest
nadal wypłacany, chyba że pracodawca zmienił zapisy umowy o pracę w trybie
wypowiedzenia zmieniającego lub zmienił przepisy wewnątrzzakładowe. Jeżeli podmioty
lecznicze będące dysponentami zespołów ratownictwa medycznego są jednocześnie
podmiotami leczniczymi wykonującymi świadczenia zdrowotne w rodzaju stacjonarne
i całodobowe, to zgodnie z art. 99 ustawy o działalności leczniczej, pracownikom
wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej przysługuje
dodatek w wysokości:
1) co najmniej 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie
z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej;
2) co najmniej 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, obliczanej zgodnie
z art. 98 ust. 3, za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze dziennej w niedzielę
i święta oraz dni wolne od pracy wynikające z przeciętnie pięciodniowego tygodnia
pracy.
Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że przedmiotowy dodatek
do wynagrodzenia po dniu 1 lipca 2011 r., czyli po uchyleniu ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej, powinien być w dalszym ciągu wypłacany pracownikom w przypadku,
gdy taki składnik wynagrodzenia został przewidziany w wewnętrznych przepisach
zakładowych ustalających warunki wynagradzania pracowników w konkretnym zakładzie
pracy.
Reasumując, ratownicy medyczni mogą wykonywać medyczne czynności ratunkowe
w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, tj. w zespołach ratownictwa
medycznego oraz w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a także w ramach ratownictwa
górskiego, narciarskiego i wodnego, jak również podczas zabezpieczenia medycznego
imprez masowych.
Zapewniam pana posła, że nie odstąpiłem od realizacji planów nowelizacji ustawy
o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Jednakże z uwagi na złożoność procesu
legislacyjnego podjąłem decyzję o przeprowadzeniu jednej dużej nowelizacji ustawy
p.r.m., projekt której zakłada zmianę wielu innych przepisów dotyczących
m. in. implementacji umowy polsko-niemieckiej o współpracy w ratownictwie
medycznym, wprowadzenia centrów urazowych dla dzieci, zasad stwierdzania zgonu
w zespołach podstawowych itd. Podobnej treści odpowiedzi udzieliłem pani poseł Julii
Piterze i panom posłom Zbigniewowi Matuszczakowi, Zbigniewowi Włodkowskiemu
i Waldemarowi Sługockiemu.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu Aleksander Sopliński
Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r.

