
 

Stanowisko Nr 2 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 4 lutego 2016 r.  

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 
medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika 
medycznego 
  
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie zgadza się z treścią zawartą w 
projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności 
ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, iż niedopuszczalne 
jest umożliwienie ratownikom medycznym wykonywania zawodu w innych 
podmiotach leczniczych niż te, które posiadają zespół ratownictwa medycznego 
bądź szpitalny oddział ratunkowy, z uzasadnieniem że może stanowić 
uzupełnienie braku wystarczającej liczby pielęgniarek w systemie ochrony 
zdrowia (vide uzasadnienie do projektu, str. 1, i Ocena Skutków Regulacji, pkt 
1). Brak wystarczającej liczby pielęgniarek bezsprzecznie powinien być 
uzupełniany nowymi kadrami pielęgniarskimi, nie zaś poprzez powierzanie 
zadań pielęgniarek przedstawicielom innym zawodów medycznych. 
Ponadto świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe, które 
mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie w podmiotach 
leczniczych (zał. nr 4 do rozporządzenia), odnoszą się do działań ratunkowych, 
co znajduje odzwierciedlenie w założeniach kształcenia grupy zawodowej 
ratowników medycznych. W związku z powyższym, ze względu na specyfikę i 
zaproponowany zakres czynności ratownika medycznego, nie jest zasadne 
zatrudnianie go na innych niż szpitalne oddziały ratunkowe z uwagi na to, że 
niewielka jest możliwość zastosowania jego kompetencji zawodowych na 
innych oddziałach. Z ustawy o działalności leczniczej, która  definiuje 
świadczenie szpitalne jako działania polegające na diagnozowaniu, leczeniu, 
pielęgnacji i rehabilitacji oraz z definicji świadczeń innych niż szpitalne, 
tj. świadczenia opiekuńcze, pielęgnacyjne, paliatywne, hospicyjne, świadczenia z 
zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji leczniczej, leczenia uzależnień, 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego, nie wynika 
iż zakres obowiązków i uprawnień ratownika medycznego będzie miało 
zastosowanie w realizacji świadczeń w podmiotach leczniczych.  
 
 



Kwalifikacje ratownika medycznego nie odpowiadają zakresowi udzielanych 
świadczeń w oddziałach szpitalnych zagwarantowanych pacjentowi w ramach 
przedmiotowych rozporządzeń Ministra Zdrowia i zarządzeń Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Zatrudnianie ratowników medycznych w oddziałach szpitalnych będzie łączyło 
się z odpowiedzialnością kierownika podmiotu leczniczego za powierzanie 
realizacji świadczeń zdrowotnych osobom o nieodpowiednich kwalifikacjach. 

Przyjęta w 2006 roku ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
określiła rolę i zadania ratowników medycznych oraz w rozporządzeniu 
wymieniła katalog czynności, które mogą wykonywać ratownicy medyczni 
odpowiadający uzyskanym kwalifikacjom oraz potrzebom systemu ratownictwa 
medycznego. Od tego czasu system kształcenia i uzyskiwane przez ratowników 
medycznych kwalifikacje nie zmieniły się, stąd też rozszerzanie kompetencji 
jest nieuzasadnione. 

Należy podkreślić, że przyznanie ratownikom medycznym kompetencji 
określonych w projekcie rozporządzenia w załącznikach 3 i 5 spowoduje 
sytuację będącą ewenementem na skalę światową, gdzie ratownik medyczny 
będzie mógł wykonywać czynności przypisane do systemu ratownictwa 
medycznego poza tym systemem. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stoi na stanowisku, że Minister 
Zdrowia powinien wydać rozporządzenie określające wykaz medycznych 
czynności ratunkowych odpowiadający zakresem medycznym czynnościom 
ratunkowym przewidzianym w dotychczasowych przepisach. 

  

Sekretarz NRPiP                                                                               Prezes NRPiP 
            

Joanna Walewander                                                                          Zofia Małas 
 


