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Pan

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka

Szanowny Panie Ministrze,

nawiązując do pisma z dnia 24 października br. (znak: ZSS.422.42.2017.KS) 

w sprawie postępowania zespołów ratownictwa medycznego w przypadku 

podejmowania interwencji wobec małoletniego pacjenta, proszę o przyjęcie poniższego 

stanowiska.  

Na wstępie należy podkreślić, iż w celu realizacji zadań państwa, polegających 

na zapewnieniu pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, został utworzony system Państwowe Ratownictwo Medyczne. W art. 11 

ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PRM”, ustawodawca 

wskazał, że wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega w szczególności 

na zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu 

działań zapobiegających zwiększeniu liczby osób w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego oraz transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Niewątpliwie do obowiązków ratownika medycznego należy udzielanie informacji 

pacjentowi o jego prawach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. 

zm.). Ratownik medyczny jest obowiązany udzielić pacjentowi lub jego 

przedstawicielowi ustawowemu albo osobie wskazanej przez pacjenta informacji 

o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie związanym z podejmowaniem medycznych 

czynności ratunkowych w podstawowym zespole ratownictwa medycznego (art. 11 ust. 

9 pkt 1 ustawy o PRM). W przedmiotowym piśmie Pan Minister trafnie zwrócił uwagę 
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na treść art. 15 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta, zgodnie z którym „przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do wyrażenia 

zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych albo odmowy takiej zgody, jeżeli przepisy 

odrębnych ustaw nie stanowią inaczej”. Przepis art. 19 ww. ustawy mówi, że „zasady 

przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza 

pomimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu, o których mowa w art. 17 i 18, 

określają przepisy art. 33 i art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty”. Analogicznego rozwiązania w odniesieniu do ratowników 

medycznych wprost nie przewidziano. Niemniej jednak, aby zespoły ratownictwa 

medycznego, w skład których nie wchodzi lekarz, mogły wykonywać swoje zadania, 

należy zwrócić uwagę na treść art. 5 ust. 2 ustawy o PRM, zgodnie z którym osoba,

o której mowa w ust. 1 (a więc również osoba podejmująca medyczne czynności 

ratunkowe, a więc także ratownik medyczny) może poświęcić dobra osobiste innej 

osoby, inne  niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to 

niezbędne  dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego. W tym miejscu godzi się przypomnieć, że art. 4 ustawy z dnia 

6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zalicza prawa 

pacjenta  do kategorii dóbr osobistych. Tym samym ratownik medyczny może naruszyć 

dobra osobiste w postaci prawa pacjenta do wyrażenia zgody w zakresie, w jakim jest 

 to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego 

zagrożenia zdrowotnego.

Jednocześnie informuję, iż obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Biorąc 

pod uwagę powyższe wątpliwości, celowym jest wprowadzenie stosownych zmian 

w tym zakresie. W najbliższym czasie planowana jest konferencja uzgodnieniowa 

dotycząca ww. projektu i powyższa kwestia będzie przedmiotem uzgodnień w jej 

trakcie.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Marek Tombarkiewicz

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/


		2017-11-16T12:59:11+0000
	Marek Janusz Tombarkiewicz




