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DBR.528.6.2023.TM
Warszawa, 03 marca 2023

Pan
Valeri Vachev
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

Nawiązując do pisma z dnia 26 lutego 2023 r., znak: V.7011.6.2023.ETP w sprawie projektu 
ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej (UD432), proszę o przyjęcie 
poniższych informacji.
Na wstępie należy  podkreślić, że Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie zgłaszało uwagi do 
ww. projektu. ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, że w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o PRM 
nadzór nad systemem PRM na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. 
Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że system ratownictwa medycznego w Polsce w 
dalszym ciągu powinien być oparty o podmioty lecznicze, będące dysponentami jednostek 
systemu PRM, czyli:
- zespołów ratownictwa medycznego, w tym zespołów lotniczych,
- szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej nie są powołane do 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Ich zadaniem jest m. in. udzielanie kwalifikowanej 
pierwszej pomocy w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowe 
Ratownictwo Medyczne. Taki model funkcjonuje już od ponad 15 lat i wydaje się, że w pełni 
zaspokaja potrzeby zdrowotne obywateli w ramach podejmowania działań w stanach 
nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Informuję ponadto, że kwestia zaopatrzenia w leki ratowników medycznych w służbach 
podległych MSWiA nie stanowi problemu. Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych 
w hurtowniach (Dz.U. z 2022 r. poz. 852) jednostka realizująca zadania, o których mowa w 
art. 11 ust. 3 pkt 2-7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym, jest uprawniona do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach 
farmaceutycznych w zakresie produktów leczniczych określonych w przepisach wydanych 
na podstawie:
a) art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym - w przypadku podmiotu określonego w art. 11 ust. 3 pkt 2-5 tej ustawy,
b) art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym - w przypadku podmiotu określonego w art. 11 ust. 3 pkt 6 tej ustawy,
c) art. 11b ust. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym - w przypadku podmiotu określonego w art. 11 ust. 3 pkt 7-7d tej ustawy.
Tym samym ratownicy medyczni udzielający świadczeń zdrowotnych:
 a) w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 i 2490), włączonych 
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do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podczas działań ratowniczo-gaśniczych, 
ćwiczeń oraz szkoleń;
b) w ramach działań antyterrorystycznych realizowanych przez służby podległe lub 
nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
c) w wyodrębnionych oddziałach prewencji, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy z 
dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.10)), w Centralnym 
Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji,,BOA'' oraz w samodzielnych pododdziałach 
kontrterrorystycznych Policji, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji;
d) w ramach zadań Służby Ochrony Państwa, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 
grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 575, 1728 i 2333 oraz z 
2022 r. poz. 655 i 1115);
e) w ramach zadań Straży Granicznej, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-2a, 4-5b, 5d, 10, 
12-14 i ust. 2a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 1061 i 1115);
mogą wykorzystywać leki wymienione w rozporządzeniu odnoszącym się do tej grupy 
zawodowej, a więc w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 
6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane 
przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży 
Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej  (Dz.U. z 2019 r. poz. 472).

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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