
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Warunki i sposób przygotowania oraz wyko-
rzystania publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia na
potrzeby obronne paƒstwa dotyczà: 

1) planowania i realizacji zadaƒ w zakresie: 

a) zwi´kszenia bazy szpitalnej i zmiany jej profilu, 

b) tworzenia zast´pczych miejsc szpitalnych, 

c) dzia∏ania lecznictwa otwartego, 

d) okreÊlenia minimalnych norm i wskaêników za-
trudnienia w zak∏adach opieki zdrowotnej, 

e) wykorzystania jednostek organizacyjnych pu-
blicznej s∏u˝by krwi, 

f) okreÊlenia sposobu zabezpieczenia sanitarno-
-epidemiologicznego, 

g) okreÊlenia sposobu post´powania w przypadku
wystàpienia zdarzenia radiacyjnego, 

h) okreÊlenia sposobu realizacji Êwiadczeƒ na
rzecz jednostek organizacyjnych podleg∏ych
i nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych, Ministra Obrony Narodo-
wej i Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, 

i) okreÊlenia prowadzenia ewidencji i sprawoz-
dawczoÊci medycznej w warunkach masowych
strat sanitarnych; 

2) koordynowania planowania i realizacji zadaƒ,
o których mowa w pkt 1; 
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w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej s∏u˝by
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1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz 1203. 



3) wspó∏dzia∏ania organów administracji publicznej,
zak∏adów opieki zdrowotnej i innych jednostek or-
ganizacyjnych w planowaniu i realizacji zadaƒ na
potrzeby obronne paƒstwa. 

§ 2. 1. Tworzenie warunków organizacyjnych
i technicznych realizacji zadaƒ na potrzeby obronne
paƒstwa nast´puje w formie planów:

1) ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia;

2) wojewodów;

3) organów jednostek samorzàdu terytorialnego. 

2. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zatwierdza
minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu
odpowiednio z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, z Ministrem Obrony Narodowej oraz Sze-
fem Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, którzy
zg∏osili potrzeby, o których mowa w § 17 ust. 1.

§ 3. 1. Planowana liczba ∏ó˝ek bazy szpitalnej
w województwie powinna wynosiç od 85 do 120 ∏ó˝ek
szpitalnych na 10 tysi´cy mieszkaƒców, przy czym
50 % powinny stanowiç ∏ó˝ka zabiegowe, 40 % — ∏ó˝-
ka internistyczne i ogólne, 5 % — ∏ó˝ka psychiatryczne
oraz 5 % — ∏ó˝ka rehabilitacyjne, w tym przewidzia-
nych na potrzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, wojsk sojuszniczych, organów i jednostek orga-
nizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych oraz Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego. 

2. Planowana liczba ∏ó˝ek bazy szpitalnej mo˝e zo-
staç zwi´kszona przez wojewod´, je˝eli wynika to
z przeprowadzonych analiz zagro˝eƒ.

§ 4. 1. W procesie planowania zwi´kszenia liczby
∏ó˝ek bazy szpitalnej uwzgl´dnia si´ zwi´kszenie liczby
∏ó˝ek w istniejàcych szpitalach ogólnych i specjali-
stycznych, w zak∏adach opiekuƒczo-leczniczych i piel´-
gnacyjno-opiekuƒczych, sanatoriach i zak∏adach
uzdrowiskowych. W tym celu przewiduje si´ dodatko-
wà liczb´ ∏ó˝ek w salach chorych oraz wykorzystanie
pomieszczeƒ administracyjnych i socjalnych jako sal
chorych. 

2. Zwi´kszenie liczby ∏ó˝ek, o którym mowa
w ust. 1, planujà podmioty, na które na∏o˝ono obowià-
zek realizacji zadaƒ obronnych.

§ 5. Rozmieszczenie ∏ó˝ek zabiegowych nale˝y pla-
nowaç w g∏ównych obiektach istniejàcych szpitali. 

§ 6. W przypadku planowania dodatkowych ∏ó˝ek
w szpitalach udzielajàcych Êwiadczeƒ osobom, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535, z póên. zm.2)), ∏ó˝ka te mogà mieç inny ni˝
psychiatryczny profil leczniczy. 

§ 7. 1. Przy zwi´kszeniu bazy szpitalnej, o której
mowa w § 3 ust. 1, równoczeÊnie planuje si´ wykorzy-
stanie zasobów produktów leczniczych i wyrobów
medycznych posiadanych przez szpitale oraz rezerw
paƒstwowych produktów leczniczych i wyrobów me-
dycznych.

2. Uruchamianie i zwalnianie rezerw paƒstwo-
wych, o których mowa w ust. 1, nast´puje na podsta-
wie przepisów dotyczàcych tworzenia, gospodarowa-
nia, dysponowania i finansowania rezerw paƒstwo-
wych, kontroli i tworzenia systemu informacyjnego
o rezerwach gospodarczych.

§ 8. 1. Liczb´ i lokalizacj´ zast´pczych miejsc szpi-
talnych na obszarze województwa okreÊla wojewoda,
z uwzgl´dnieniem ust. 2.

2. Minimalnà liczb´ zast´pczych miejsc szpitalnych
okreÊla si´ jako 100 na 10 tysi´cy mieszkaƒców. 

3. Nadzór nad tworzeniem zast´pczych miejsc
szpitalnych i ich funkcjonowaniem sprawujà kierowni-
cy zak∏adów opieki zdrowotnej w∏aÊciwi miejscowo ze
wzgl´du na lokalizacj´ zast´pczych miejsc szpitalnych. 

4. Obsad´ kadrowà zast´pczych miejsc szpitalnych
planujà i realizujà kierownicy, o których mowa w ust. 3.

§ 9. 1. Zast´pcze miejsca szpitalne funkcjonujà
w zespo∏ach do 200 ∏ó˝ek. 

2. Zespo∏y, o których mowa w ust. 1, powinny po-
siadaç izb´ przyj´ç oraz punkt zabiegów sanitarnych
i specjalnych.

§ 10. Wyposa˝enie medyczne zast´pczych miejsc
szpitalnych stanowià rezerwy paƒstwowe produktów
leczniczych i wyrobów medycznych oraz sprz´t i apa-
ratura medyczna zak∏adu opieki zdrowotnej, którego
kierownik nadzoruje tworzenie zast´pczych miejsc
szpitalnych.

§ 11. 1. Ambulatoryjnà opiek´ zdrowotnà na po-
trzeby obronne paƒstwa utrzymuje si´ w takim sa-
mym wymiarze i zakresie, jak w czasie pokoju.

2. Niezb´dnych przeniesieƒ personelu medyczne-
go do zak∏adów opieki zdrowotnej stanowiàcych baz´
szpitalnà dokonuje si´ na podstawie wojewódzkiego
planu przeniesieƒ personelu medycznego. 

3. Wojewoda dokonuje przeniesieƒ, o których mo-
wa w ust. 2, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia prawi-
d∏owego funkcjonowania bazy szpitalnej na obszarze
województwa oraz wojewódzkim planem przeniesieƒ
kadrowych, o którym mowa w § 12 ust. 2.

§ 12. 1. Potrzeby kadrowe zwi´kszonej na potrzeby
obronne paƒstwa bazy szpitalnej, w tym zast´pczych
miejsc szpitalnych, planuje si´ wed∏ug minimalnych
norm i wskaêników zatrudnienia, okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268.



2. Wojewoda, na podstawie minimalnych norm
i wskaêników, o których mowa w ust. 1, oraz
z uwzgl´dnieniem planu, o którym mowa w § 13
ust. 1, dokonuje bilansu personelu medycznego na
obszarze województwa i opracowuje wojewódzki plan
przeniesieƒ kadrowych. 

3. Bilansem, o którym mowa w ust. 2, obejmuje si´
wszystkich uprawnionych do wykonywania zawodów
medycznych, uwzgl´dniajàc ubycie personelu majàce-
go przydzia∏y mobilizacyjne oraz mo˝liwoÊç zatrudnie-
nia studentów ostatnich lat studiów medycznych. 

4. Bilansem, o którym mowa w ust. 2, nie obejmu-
je si´ personelu medycznego zatrudnionego w jed-
nostkach organizacyjnych, dla których organem za∏o-
˝ycielskim jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych i Minister Obrony Narodowej. 

5. Wojewoda corocznie, w terminie do dnia
31 marca, przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zdrowia bilans, o którym mowa w ust. 2, za rok
ubieg∏y.

§ 13. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na
podstawie bilansów zg∏oszonych przez wojewodów,
opracowuje plan mi´dzywojewódzkich przeniesieƒ
personelu medycznego.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, przekazuje si´
w∏aÊciwym wojewodom.

3. Plany, o których mowa w ust. 2, realizujà kierow-
nicy zak∏adów opieki zdrowotnej, kierujàc wskazany
imiennie personel medyczny do wyznaczonych jedno-
stek organizacyjnych. 

§ 14. 1. Przygotowania jednostek s∏u˝by krwi na
potrzeby obronne paƒstwa realizujà: Instytut w rozu-
mieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o publicznej s∏u˝bie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681,
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382
oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215), regionalne centra
krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

2. Instytut, o którym mowa w ust. 1, opracowuje
plany dzia∏ania w dziedzinie krwiodawstwa i krwio-
lecznictwa, z uwzgl´dnieniem potrzeb obronnych paƒ-
stwa.

3. Plany, o których mowa w ust. 2, uwzgl´dniajà
w szczególnoÊci:

1) przygotowanie do zwi´kszonego co najmniej
o 200 % poboru, przetwarzania, przechowywania
i wydawania krwi oraz preparatów krwiopochod-
nych;

2) zabezpieczenie odpowiedniej iloÊci zapasów po-
jemników, odczynników chemicznych i innych ma-
teria∏ów niezb´dnych do pobierania, przechowy-
wania i preparatyki krwi; 

3) zabezpieczenie odpowiednich zapasów surowic
wzorcowych oraz testów do badania krwiodaw-
ców w kierunku HIV, WZW, ki∏y i innych — w zale˝-
noÊci od potrzeb;

4) zwi´kszenie liczby punktów poboru krwi.

§ 15. 1. Zabezpieczenie sanitarno-epidemiologicze
polega na przygotowaniu dokumentów wchodzàcych
w sk∏ad planów obronnych. 

2. W dokumentach, o których mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci:

1) utrzymywanie sta∏ej gotowoÊci do prognozowania
i wykrywania ska˝eƒ biologicznych oraz chemicz-
nych ca∏oÊci lub cz´Êci obszaru kraju;

2) wspó∏dzia∏anie z jednostkami organizacyjnymi
w∏àczonymi przez wojewod´ do dzia∏aƒ, o których
mowa w pkt 1;

3) wykrywanie i identyfikacj´ ska˝eƒ biologicznych;

4) jakoÊciowe i iloÊciowe analizowanie ska˝eƒ mikro-
biologicznych i toksycznych w powietrzu, wodzie,
˝ywnoÊci i przedmiotach u˝ytku;

5) dzia∏ania zmierzajàce do likwidacji ognisk epide-
micznych chorób zakaênych i zaka˝eƒ. 

§ 16. 1. W przypadku zdarzenia radiacyjnego po-
wsta∏ego w sytuacji zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa i wojny stosuje si´ odpowiednie plany post´po-
wania awaryjnego okreÊlone w przepisach Prawa ato-
mowego.

2. IloÊç preparatów stabilnego jodu, przeznaczo-
nych do ochrony tarczycy, oraz miejsca ich przecho-
wywania i dystrybucji na terenie województwa okre-
Êla wojewoda w porozumieniu z w∏aÊciwymi organa-
mi jednostek samorzàdu terytorialnego.

§ 17. 1. Âwiadczenia uj´te w planach, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, sà planowane na podsta-
wie potrzeb zg∏oszonych przez ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych, Ministra Obrony Narodowej
i Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zdro-
wia.

2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, na rzecz
jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego realizujà zak∏ady opieki
zdrowotnej i jednostki publicznej s∏u˝by krwi w zakre-
sie okreÊlonym przepisami o powszechnym obowiàz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. W ramach potrzeb zg∏oszonych przez Ministra
Obrony Narodowej planuje si´ Êwiadczenia dla wojsk
sojuszniczych. 

§ 18. 1. W przypadku wystàpienia masowych strat
sanitarnych planuje si´ prowadzenie skróconej doku-
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mentacji medycznej, która ma na celu, w szczególno-
Êci, przeprowadzenie w∏aÊciwej klasyfikacji rannych
i chorych oraz zachowanie ciàg∏oÊci leczniczo-ewaku-
acyjnej. 

2. Skróconà dokumentacj´ medycznà stanowià na-
st´pujàce dokumenty:

1) karta ewakuacyjna rannego lub chorego, z krótkà
historià choroby, której wzory okreÊla za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia;

2) sprawozdanie o przemieszczeniu rannych i cho-
rych w jednostkach organizacyjnych s∏u˝by zdro-
wia, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 3 do rozpo-
rzàdzenia;

3) ksi´ga g∏ówna punktu przyj´ç i klasyfikacji rannych
i chorych wraz ze skorowidzem, która jest prowa-
dzona tak, jak ksi´ga izby przyj´ç szpitala;

4) meldunek nadzwyczajny do jednostki nadzorujà-
cej, w którym odnotowuje si´ ka˝de nadzwyczajne
zdarzenie, w tym szczególnie niebezpiecznà cho-

rob´ zakaênà lub zniszczenie jednostki organiza-
cyjnej s∏u˝by zdrowia, uniemo˝liwiajàce dalszà
dzia∏alnoÊç;

5) dokumentacja materia∏owa, której podstawowym
dokumentem jest receptariusz szpitalny oraz inne
dokumenty umo˝liwiajàce ewidencjonowanie
i rozliczanie zu˝ytych materia∏ów i sprz´tu. 

3. Skróconà dokumentacj´ medycznà prowadzi si´
na wszystkich etapach leczenia.

4. W razie wystàpienia masowych strat sanitar-
nych, poza skróconà dokumentacjà medycznà, prowa-
dzi si´ oznakowanie rannych i chorych za pomocà zna-
ków klasyfikacji rannych i chorych okreÊlonych w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 18 maja 2004 r. (poz. 1515)

Za∏àcznik nr 1

WSKAèNIKI I NORMY ZATRUDNIENIA KADR MEDYCZNYCH W ZAK¸ADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SYTUACJACH ZAGRO˚ENIA BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA I WOJNY

Na potrzeby obronne paƒstwa ustala si´ minimal-
ne wskaêniki zatrudnienia dla szpitali, oddzia∏ów szpi-

talnych, zast´pczych miejsc szpitalnych oraz regional-
nych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa (RCKK):

1. Minimalne wskaêniki zatrudnienia dla szpitali:

1) lekarze

Lp. Oddzia∏ szpitalny Liczba lekarzy/∏ó˝ko/zmian´

1 Oddzia∏ chirurgiczny i inne oddzia∏y zabiegowe 1 lekarz na 25 ∏ó˝ek
1 anestezjolog na 60 ∏ó˝ek

2 Oddzia∏ wewn´trzny 1 lekarz na 20 ∏ó˝ek

3 Oddzia∏ intensywnej opieki medycznej 1 lekarz na 10 ∏ó˝ek

4 Oddzia∏ zakaêny 1 lekarz na 30 ∏ó˝ek

5 Oddzia∏ dzieci´cy 1 lekarz na 25 ∏ó˝ek

6 Oddzia∏ psychiatryczny 1 lekarz na 40 ∏ó˝ek

7 Oddzia∏ po∏o˝niczo-ginekologiczny 1 lekarz na 25 ∏ó˝ek

8 Pracownia radiologiczna 1 lekarz na szpital

9 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 1 lekarz na szpital 

10 Oddzia∏ rehabilitacji leczniczej 1 lekarz na szpital

11 Sala operacyjna 1 lekarz na sal´

12 Izba przyj´ç — szpitalny oddzia∏ ratunkowy 2 lekarzy na izb´
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2) piel´gniarki i po∏o˝ne 

Lp. Oddzia∏ szpitalny Liczba lekarzy/∏ó˝ko/zmian´

1 Oddzia∏ chirurgiczny i inne oddzia∏y zabiegowe 1 piel´gniarka na 8 ∏ó˝ek

2 Oddzia∏ wewn´trzny 1 piel´gniarka na 10 ∏ó˝ek

3 Oddzia∏ intensywnej opieki medycznej 1 piel´gniarka na 5 ∏ó˝ek

4 Oddzia∏ zakaêny 1 piel´gniarka na 10 ∏ó˝ek

5 Oddzia∏ dzieci´cy 1 piel´gniarka na 6 ∏ó˝ek

6 Oddzia∏ psychiatryczny 1 piel´gniarka na 10 ∏ó˝ek

7 Oddzia∏ po∏o˝niczo-ginekologiczny 1 po∏o˝na na 8 ∏ó˝ek

8 Sala operacyjna 2 piel´gniarki-instrumentariuszki
i 2 piel´gniarki na sal´

9 Sala opatrunkowa 3 piel´gniarki na sal´

10 Izba przyj´ç — szpitalny oddzia∏ ratunkowy 6 piel´gniarek na izb´

11 Punkt krwiodawstwa RCKK 3 piel´gniarki na punkt

3) technicy (laboranci) medyczni

Lp. Pracownia Liczba techników/zmian´

1 Pracownia radiologiczna 2 techników elektroradiologii

2 Pracownia diagnostyki laboratoryjnej 3 techników analityki medycznej 

3 Dzia∏ rehabilitacji leczniczej 1 technik fizjoterapii na 40 ∏ó˝ek 

4 Punkt krwiodawstwa RCKK 5 techników analityki medycznej

4) farmaceuci i technicy farmaceutyczni w aptekach szpitalnych

Lp. Szpital/∏ó˝ko Liczba magistrów 
i techników farmacji

1 W szpitalach do 150 ∏ó˝ek 1 magister farmacji
1 technik farmaceutyczny

2 W szpitalach do 250 ∏ó˝ek 2 magistrów farmacji 
1 technik farmaceutyczny

3 W szpitalach do 350 ∏ó˝ek 2 magistrów farmacji 
2 techników farmaceutycznych

4 W szpitalach do 500 ∏ó˝ek 3 magistrów farmacji
3 techników farmaceutycznych

5 Powy˝ej 500 ∏ó˝ek 3 magistrów farmacji
3 techników farmaceutycznych



1) anestezjologii i intensywnej terapii;

2) chirurgii ogólnej;

3) chirurgii ortopedycznej i traumatologii narzàdu ru-
chu;

4) chirurgii klatki piersiowej;

5) chirurgii dzieci´cej;

6) chirurgii stomatologicznej;

7) chirurgii szcz´kowo-twarzowej;

8) chirurgii plastycznej;

9) urologii;

10) otolaryngologii;

11) okulistyki;

12) po∏o˝nictwa i ginekologii;

13) chirurgii onkologicznej;

14) neurochirurgii.
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2. Wykaz specjalnoÊci lekarskich przewidzianych do obsady oddzia∏ów zabiegowych:

3. Minimalne wskaêniki zatrudnienia dla zast´pczych miejsc szpitalnych

Lp. Wyszczególnienie Liczba zatrudnionych na zmian´/200 miejsc

1 Lekarz medycyny 2

2 Lekarz dentysta 1

3 Piel´gniarki
10 

(do opieki piel´gniarskiej nale˝y równie˝ wyko-
rzystaç osoby przeszkolone na kursach PCK)

4. Minimalne wskaêniki zatrudnienia dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa1)

Lp. Wyszczególnienie

Liczba

roczna produkcja krwi konserwowanej 
w tysiàcach litrów

do 10 do 20 do 30 do 40

1 Lekarze medycyny 5 6 7 8

2 Farmaceuci 4 4 5 6

3 Biolodzy i mikrobiolodzy 5 5 6 7

4 Technicy (laboranci) analityki medycznej 18 20 21 22

5 Piel´gniarki, po∏o˝ne 16 17 20 24

———————
1) W regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w których produkcja krwi konserwowanej przekracza rocznie

40 tysi´cy litrów, obsad´ zwi´ksza si´ proporcjonalnie na ka˝de 10 tysi´cy litrów krwi o 1 lekarza, 1 farmaceut´, 1 biolo-
ga, 2 techników i 4 piel´gniarki.
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