
Projekt z dnia 24.05.2018 r.

U S T A W A  

z dnia ……………………..  r.

o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Art. 1. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 160, 138 i 650) w dziale III po art. 99a dodaje się art. 99b w brzmieniu:

„Art. 99b. 1. Ratownikowi medycznemu wykonującemu zawód w zespole 

ratownictwa medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 oraz z 

2018 r. poz. 650) lub w szpitalnym oddziale ratunkowym, o którym mowa w art. 3 pkt 9 

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

dyspozytorowi medycznemu w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym, i pielęgniarce systemu, o której mowa w art. 3 

pkt 6 tej ustawy, wykonującej zawód w zespole ratownictwa medycznego u 

podwykonawcy, o którym mowa w art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przysługuje 

dodatek w wysokości 800 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 

Pracy, w przeliczeniu na jeden etat lub równoważnik etatu.

2. Osobom określonym w ust. 1, wykonującym zawód w niepełnym wymiarze 

czasu pracy, dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje proporcjonalnie do wymiaru 

czasu pracy.”.

Art. 2. Dodatek, o którym mowa w art. 99b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, przysługuje od dnia 1 stycznia 2019 r. i uwzględnia dodatki 

przyznane osobom określonym w tym przepisie po dniu 1 lipca 2017 r., z wyłączeniem 

dodatków, o których mowa w art. 1511 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 917), oraz dodatków, o których mowa w art. 65 i 88 ustawy zmienianej 

w art. 1.  

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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                                                       Uzasadnienie

Przedmiotowy projekt wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) polegające na przyznaniu 

dodatków do wynagrodzenia dla: 

1) ratownika medycznego wykonującego zawód w zespole ratownictwa medycznego, 

o którym mowa w art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.);

2) ratownika medycznego wykonującego zawód szpitalnym oddziale ratunkowym, 

o którym mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym;

3) dyspozytora medycznego w rozumieniu art. 26 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym;

4) pielęgniarki systemu, o której mowa w art. 3 pkt 6 tej ustawy, wykonującej zawód w 

zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy, o którym mowa w art. 133 ustawy 

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

środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.).

Zmiana ta ma na celu prawne usankcjonowanie wypłaty dodatków dla ww. grup 

zawodowych, które udzielają świadczeń w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne oraz jako dyspozytorzy medyczni, działając pod presją czasu, na rzecz osób w 

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W przypadku zespołów ratownictwa medycznego 

świadczenia te są udzielane poza podmiotem leczniczym, w dużej mierze samodzielnie przez 

ratownika medycznego lub pielęgniarkę systemu, bez wsparcia lekarza (w zespołach 

podstawowych), przy ograniczonych możliwościach diagnostycznych. Tak ekstremalne 

warunki pracy, przy stosunkowo niskim wynagrodzeniu, sprawiają, że część ratowników 

medycznych i pielęgniarek rezygnuje z pracy w systemie Państwowe Ratownictwo 

Medyczne, wybierając bardziej komfortowe warunki pracy i wyższe wynagrodzenie. Od 

2017 r. ratownicy medyczni prowadzą akcję protestacyjną, a jednym z ich głównym 

postulatów jest podniesienie wynagrodzenia.

W świetle powyższego, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości działania 

systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest niezbędne wprowadzenie przepisów, które 

usankcjonują wypłatę dodatków dla ww. grup zawodowych. 
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Treść projektowanego art. 2 ma wykluczyć tzw. dublowanie się dodatków. Większość 

dysponentów zespołów ratownictwa medycznego przyznała bowiem dodatki dla ratowników 

medycznych od dnia 1 lipca 2017 r. w wysokości 400 zł, a od dnia 1 stycznia 2018 r. o 

kolejne 400 zł, niezależnie od dodatków przysługujących na podstawie innych przepisów. 

Dodatki te zostały wymienione w projektowanym przepisie. W związku z tym osoby te 

zostały uwzględnione w treści przedmiotowego przepisu. Inna sytuacja ma miejsce w 

przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych, w których ratownicy medyczni w znacznej 

mierze takich dodatków nie otrzymali. W takich sytuacjach art. 2 projektu ustawy nie 

znajdzie zastosowania.  

Nie istnieją alternatywne środki w stosunku do projektowanej ustawy umożliwiające 

osiągnięcie zamierzonego celu.

Planuje się, że projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 

Projekt ustawy spowoduje, iż podmioty lecznicze prowadzone przez 

mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa będą obowiązane do wypłaty 

dodatków przewidzianych projektowaną ustawą.

Projekt ustawy 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. z 2002 r. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Projektowana regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej.

Projekt nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym 

Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, 

konsultacji albo uzgodnienia.
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