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Szanowny Panie Ministrze 

Na kanwie sprawy prowadzonej przez Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw 
Obywatelskich w Katowicach, ujawnił się problem o charakterze generalnym dotyczący 
niewydania przez Ministra Zdrowia obwieszczenia w sprawie standardów postępowania 
zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną. 

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.) w art. 43 ust. 1 i 2 przewiduje, że minister właściwy 
do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej oraz stowarzyszeń 
będących, zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowo-lekarskimi 
albo towarzystwami naukowymi o zasięgu ogólnokrajowym wpisanymi do Krajowego 
Rejestru Sądowego, ogłasza, w drodze obwieszczenia, standardy postępowania zespołu 
ratownictwa medycznego i kierującego akcją medyczną, zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną w zakresie medycyny ratunkowej. Minister właściwy do spraw zdrowia 
uwzględnia w obwieszczeniu, konieczność ustalenia kolejności udzielania 
pomocy poszczególnym osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (segregacji 
medycznej), ich transportu i udzielania wsparcia psychicznego tym osobom.

Pomimo wyraźnej delegacji ustawowej obligującej Ministra Zdrowia do wydania 
standardów postępowania zespołu ratownictwa medycznego i kierującego akcją 
medyczną, do chwili obecnej Minister Zdrowia nie ogłosił stosownego obwieszczenia w 
tej sprawie.

Warszawa, dnia 14 marca 2019 r. 

Pan
Łukasz Szumowski 
Minister Zdrowia 
Ministerstwo Zdrowia 
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
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Mając powyższe na uwadze - działając na podstawie art. 16  ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2179) - 
zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra o przedstawienie stanowiska w powyższym 
zakresie oraz rozważenie potrzeby podjęcia prac legislacyjnych w celu wydania 
obwieszczenia bądź też rozważenie weryfikacji art. 43 ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Z poważaniem 

W odpowiedzi proszę powołać się na sygnaturę niniejszego pisma: BPK.7013.5.2018.MP
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