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Poz. 2073

2073
USTAWA
z dnia 6 grudnia 2002 r.
o Êwiadczeniu us∏ug ratownictwa medycznego.
Art. 1. Ustawa okreÊla jednostki Êwiadczàce us∏ugi
ratownictwa medycznego i zasady ich finansowania.

ratunkowego z innego powiatu nie organizuje si´ centrum powiadamiania ratunkowego.

Art. 2. Us∏ugami ratownictwa medycznego sà dzia∏ania podejmowane przez jednostki, o których mowa
w art. 3, s∏u˝àce ratowaniu osób w stanie nag∏ego zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia.

5. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 3 i 4,
okreÊla si´ w szczególnoÊci:

Art. 3. Jednostkami Êwiadczàcymi us∏ugi ratownictwa medycznego sà:
1) szpitalne oddzia∏y ratunkowe;
2) zespo∏y ratownictwa medycznego, w tym lotnicze
pogotowie ratunkowe;
3) centra powiadamiania ratunkowego.
Art. 4. 1. Centrum powiadamiania ratunkowego
jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim
s∏u˝b ratowniczych.
2. Do zadaƒ centrum powiadamiania ratunkowego
w zakresie us∏ug ratownictwa medycznego nale˝y
w szczególnoÊci:
1) przyjmowanie powiadomieƒ o stanach nag∏ego zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia, ustalanie priorytetów
i niezw∏oczne wydawanie dyspozycji jednostkom,
o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2;
2) przekazywanie niezb´dnych informacji osobom
udzielajàcym pierwszej pomocy, w szczególnoÊci
przed przybyciem zespo∏u ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia;
3) przekazywanie kierujàcemu dzia∏aniami ratowniczymi niezb´dnych informacji u∏atwiajàcych podejmowanie rozstrzygni´ç na miejscu zdarzenia;
4) przekazywanie niezb´dnych informacji o stanach
zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia innym jednostkom
wykonujàcym zadania w zakresie ratownictwa medycznego;
5) koordynacja medycznych dzia∏aƒ ratowniczych podejmowanych przez poszczególne jednostki, o których mowa w art. 3 pkt 1 i 2, a tak˝e dzia∏aƒ podejmowanych przez inne jednostki uczestniczàce
w dzia∏aniach ratowniczych.
3. Liczba i rozmieszczenie centrów powiadamiania
ratunkowego na terenie województwa ustalana jest
przez w∏aÊciwego wojewod´ lub w∏aÊciwych wojewodów w porozumieniu, w ramach Êrodków finansowych, o których mowa w art. 8.
4. Dopuszcza si´ tworzenie centrów powiadamiania ratunkowego obejmujàcych obszar sàsiadujàcych
powiatów na podstawie porozumienia mi´dzy tymi powiatami. W powiecie obj´tym na podstawie porozumienia zasi´giem dzia∏ania centrum powiadamiania

1) dat´ i miejsce jego zawarcia;
2) strony porozumienia;
3) okres, na jaki zawarto porozumienie;
4) miejsce utworzenia centrum powiadamiania ratunkowego;
5) sposób finansowania, z uwzgl´dnieniem uczestnictwa w ponoszeniu kosztów bie˝àcego funkcjonowania centrum oraz niezb´dnych inwestycji;
6) zasady powo∏ywania i odwo∏ywania osób sprawujàcych bezpoÊredni nadzór nad funkcjonowaniem
centrum powiadamiania ratunkowego;
7) zasady wspó∏pracy z jednostkami i instytucjami
wspó∏dzia∏ajàcymi przy wykonywaniu zadaƒ z zakresu ratownictwa medycznego.
6. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4, wymaga
dla swojej wa˝noÊci zatwierdzenia przez wojewod´.
Wojewoda zatwierdza porozumienie nie póêniej ni˝
w terminie zatwierdzania rocznych powiatowych planów zabezpieczenia medycznych dzia∏aƒ ratowniczych.
Art. 5. 1. Âwiadczenia zdrowotne, udzielane osobom obj´tym powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w ramach us∏ug ratownictwa medycznego, finansowane sà na zasadach okreÊlonych w przepisach
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
2. Kasy chorych zawierajà umowy o udzielanie
Êwiadczeƒ zdrowotnych w szpitalnych oddzia∏ach ratunkowych oraz przez zespo∏y ratownictwa medycznego, w∏àczonych do systemu Paƒstwowego Ratownictwa Medycznego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki finansowania Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i zespole ratownictwa
medycznego, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia ciàg∏ej gotowoÊci tych jednostek do
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych oraz rodzaj udzielanych Êwiadczeƒ.
4. Jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego sà
finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.
5. Finansowanie, o którym mowa w ust. 4, odbywa
si´ na podstawie umowy zawartej mi´dzy ministrem

Dziennik Ustaw Nr 241

— 15756 —

w∏aÊciwym do spraw zdrowia a jednostkà lotniczego
pogotowia ratunkowego.
6. Do umowy, o której mowa w ust. 5, nie stosuje
si´ przepisów o zamówieniach publicznych.
Art. 6. W ustawie z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 113,
poz. 1207 i Nr 154, poz. 1801) po art. 44a dodaje si´
art. 44b w brzmieniu:
„Art. 44b. Do dnia 31 grudnia 2004 r. nie stosuje si´
przepisów ustawy, z wyjàtkiem art. 3,
art. 22 i 23, art. 24 ust. 1—5 i 9—13, art. 35,
art. 39 pkt 2, art. 41 i art. 44 ust. 1—3.”.

Poz. 2073 i 2074

Art. 7. Wydatki pozap∏acowe w centrach powiadamiania ratunkowego, które spe∏niajà wymagania ustawy oraz zosta∏y dofinansowane od roku 2002 w ramach programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”, finansowane sà z rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rzàdowej dla w∏aÊciwej jednostki samorzàdu terytorialnego.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2074
USTAWA
z dnia 18 grudnia 2002 r.
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.1)
Art. 1. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 4 w pkt 2:
a) w lit. g wyrazy „ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
obrony narodowej” zast´puje si´ wyrazami „Ministrowi Obrony Narodowej” oraz po wyrazach
„˝o∏nierzy zawodowych” skreÊla si´ przecinek
i dodaje wyrazy „pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach
organizacyjnych resortu obrony narodowej,”,
———————
1)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym, ustaw´ z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia 14 grudnia 1995 r. o spó∏dzielczych kasach oszcz´dnoÊciowo-kredytowych, ustaw´ z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
ustaw´ z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, ustaw´ z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, ustaw´ z dnia 17 grudnia
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa, ustaw´ z dnia 18 wrzeÊnia 2001 r.
o u∏atwieniu zatrudnienia absolwentom szkó∏ oraz ustaw´
z dnia 30 paêdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym
z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
2) Zmiany ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636,
Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.
Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39,
poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110,
poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154,
poz. 1792 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679.

b) po lit. s dodaje si´ lit. t i u w brzmieniu:
„t) jednostka obs∏ugi ekonomiczno-administracyjnej utworzona przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego — je˝eli rozlicza i op∏aca
sk∏adki za ubezpieczonych wykonujàcych
prac´ w podlegajàcych jej szko∏ach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oÊwiaty,
u) podmiot, w którym jest pe∏niona s∏u˝ba —
w odniesieniu do ˝o∏nierzy zawodowych
i funkcjonariuszy oddelegowanych do pe∏nienia w nim s∏u˝by, je˝eli podmiot ten wyp∏aca im uposa˝enie,”;
2) w art. 8 w ust. 6:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osob´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç w zakresie
wolnego zawodu:
a) w rozumieniu przepisów o zrycza∏towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiàganych przez osoby fizyczne,
b) z której przychody sà przychodami z dzia∏alnoÊci gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.”,
b) po pkt 3 dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) wspólnika jednoosobowej spó∏ki z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià oraz wspólników
spó∏ki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.”;
3) w art. 9:
a) w ust. 1 wyrazy „12—18b i 20” zast´puje si´ wyrazami „13—18b i 20”,
b) w ust. 1a wyrazy „art. 18 ust. 4 pkt 5” zast´puje
si´ wyrazami „art. 18 ust. 4 pkt 5a”,

