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Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 8 wrzeÊ-
nia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Do szczegó∏owego zakresu uprawnieƒ lekarza
koordynatora ratownictwa medycznego nale˝y:

1) uzyskiwanie informacji od dysponentów jedno-
stek, zak∏adów opieki zdrowotnej i jednostek
wspó∏pracujàcych z systemem, o których mowa
w art. 15 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Medycznym, zwanej dalej
„ustawà”, o:

a) miejscu i rodzaju zdarzenia oraz liczbie osób
znajdujàcych si´ w stanie nag∏ego zagro˝enia
zdrowotnego,

b) liczbie i rodzaju zadysponowanych zespo∏ów
ratownictwa medycznego i jednostek wspó∏pra-
cujàcych z systemem, o których mowa w art. 15
ustawy,

c) gotowoÊci szpitalnych oddzia∏ów ratunkowych,
jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjali-
zowanych w zakresie udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych niezb´dnych dla ratownictwa me-
dycznego i innych jednostek organizacyjnych
szpitali do przyj´cia osób znajdujàcych si´
w stanie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego,

d) gotowoÊci jednostek wspó∏pracujàcych z syste-
mem, o których mowa w art. 15 ustawy, do nie-
sienia pomocy osobom znajdujàcym si´ w sta-
nie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego,

e) czasowym ca∏kowitym lub cz´Êciowym braku
mo˝liwoÊci udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych
przez komórki organizacyjne szpitala wraz z in-
formacjà o przyczynie i przewidywanym okresie
trwania tych ograniczeƒ,

f) czasowym wy∏àczeniu z u˝ycia aparatury wyso-
kospecjalistycznej, w szczególnoÊci do dializo-
terapii, tomografu komputerowego, rezonansu
magnetycznego, sprz´tu do koronarografii i an-
gioplastyki,

g) liczbie aktualnie wolnych stanowisk intensyw-
nej terapii,

h) liczbie aktualnie wolnych miejsc szpitalnych na
poszczególnych oddzia∏ach,

i) liczbie dost´pnych zespo∏ów ratownictwa me-
dycznego poszczególnych dysponentów jedno-
stek,

j) liczbie sal operacyjnych i zabiegowych, zespo-
∏ów operacyjnych, rodzajów zabiegów wykony-
wanych w danym oddziale szpitala,

k) stanie zdrowia osób znajdujàcych si´ w stanie
nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego,

l) danych obejmujàcych, w miar´ mo˝liwoÊci,
imi´, nazwisko, wiek i p∏eç osoby znajdujàcej
si´ w stanie nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego;

2) uzyskiwanie informacji od dyspozytorów medycz-
nych o:

a) zadysponowaniu albo odmowie zadysponowa-
nia zespo∏em ratownictwa medycznego,

b) liczbie i rodzaju dost´pnych zespo∏ów ratownic-
twa medycznego.

§ 2. 1. W przypadku wystàpienia katastrof natural-
nych, kl´sk ˝ywio∏owych i awarii technicznych, zdarzeƒ
powodujàcych stan nag∏ego zagro˝enia zdrowotnego
znacznej liczby osób lub innych zdarzeƒ, wymagajà-
cych udzia∏u zespo∏ów ratownictwa medycznego spo-
za danego województwa, lekarz koordynator ratownic-
twa medycznego zwraca si´ do lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego z innego województwa o za-
dysponowanie zespo∏u ratownictwa medycznego.

2. Zarzàdzanie w sytuacji wystàpienia zdarzeƒ,
o których mowa w ust. 1, przez lekarza koordynatora
ratownictwa medycznego odbywa si´ z uwzgl´dnie-
niem sposobu koordynowania dzia∏aƒ zespo∏ów ra-
townictwa medycznego oraz sposobu wspó∏pracy
z organami administracji publicznej i zespo∏ami ra-
townictwa medycznego z innych województw, a tak˝e
sposobu wspó∏pracy zespo∏ów ratownictwa medycz-
nego z jednostkami wspó∏pracujàcymi z systemem,
o których mowa w art. 15 ustawy, okreÊlonych w pla-
nie, o którym mowa w art. 21 ustawy, oraz, o ile sytu-
acja tego wymaga, z uwzgl´dnieniem planów woje-
wodów, o których mowa w przepisach w sprawie wa-
runków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywa-
nia publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia na po-
trzeby obronne paƒstwa oraz w∏aÊciwoÊci organów
w tych sprawach. 

§ 3. Do szczegó∏owego zakresu obowiàzków leka-
rza koordynatora ratownictwa medycznego nale˝y:

1) wspó∏praca z dyspozytorami medycznymi, jed-
nostkami systemu, jednostkami organizacyjnymi
szpitali wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania
Êwiadczeƒ zdrowotnych niezb´dnych dla ratow-
nictwa medycznego oraz jednostkami wspó∏pra-
cujàcymi z systemem, o których mowa w art. 15
ustawy;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu uprawnieƒ i obowiàzków lekarza koordynatora ratownictwa
medycznego 

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17,
poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59.
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2) wspó∏praca z lekarzem koordynatorem ratownic-
twa medycznego z innego województwa w zakre-
sie wykorzystania w zdarzeniach jednostek syste-
mu i jednostek wspó∏pracujàcych z systemem,
o których mowa w art. 15 ustawy, lub jednostek
organizacyjnych szpitali z innego województwa;

3) sporzàdzanie raportu z ca∏odobowego dy˝uru;

4) sporzàdzanie raportu z koordynowania dzia∏aƒ
podejmowanych w sytuacji wystàpienia zdarzeƒ,
o których mowa w § 2 ust. 1, oraz dokonywanie
oceny ich przebiegu, w tym ustalenie liczby osób
znajdujàcych si´ w stanie nag∏ego zagro˝enia
zdrowotnego oraz dotyczàcych ich danych, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 2 lit. l, rozmieszczenia tych
osób w szpitalach, a tak˝e ustalenie liczby ofiar
Êmiertelnych;

5) bie˝àce monitorowanie zdarzeƒ, których skutki
mogà spowodowaç stan nag∏ego zagro˝enia zdro-
wotnego znacznej liczby osób;

6) wydanie polecenia dyspozytorowi medycznemu
zadysponowania zespo∏em ratownictwa medycz-
nego poza obszar dzia∏ania dysponenta jednostki,
na wniosek innego dyspozytora medycznego,
w przypadku koniecznoÊci u˝ycia jednostek syste-
mu poza obszarem dzia∏ania dysponenta jednost-
ki;

7) udzielanie dyspozytorom medycznym i kierujà-
cym akcjà prowadzenia medycznych czynnoÊci ra-
tunkowych niezb´dnych informacji, zgodnie z ak-
tualnà wiedzà medycznà, w zakresie podejmowa-
nia medycznych czynnoÊci ratunkowych;

8) stosowanie w zakresie go dotyczàcym:

a) planu wojewody, o którym mowa w przepisach
w sprawie warunków i sposobu przygotowania
oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej
s∏u˝by zdrowia na potrzeby obronne paƒstwa
oraz w∏aÊciwoÊci organów w tych sprawach; 

b) wojewódzkiego planu post´powania awaryjne-
go w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 276, z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227,
poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97),

c) zasad post´powania w razie stanu epidemii lub
stanu zagro˝enia epidemicznego, w rozumieniu
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zaka˝eƒ i chorób zakaênych
u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570), stanowiàcych
niebezpieczeƒstwo dla zdrowia lub ˝ycia du˝ych
grup ludnoÊci;

9) wspó∏praca z wyznaczonà przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw zdrowia, na podstawie art. 29
ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach
badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159,
poz. 993), jednostkà badawczo-rozwojowà do wy-
konywania mi´dzynarodowych przepisów zdro-
wotnych w zakresie pozyskiwania oraz wymiany
informacji i analiz o zagro˝eniach bezpieczeƒstwa
zdrowotnego ludnoÊci.

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

Minister Zdrowia: E. Kopacz




