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1555
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie 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
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241,
poz. 2416, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

poz. 89, z póên. zm.2)), z wy∏àczeniem zak∏adów opieki zdrowotnej utworzonych
przez Ministra Obrony Narodowej, ambulatoriów lub ambulatoriów z izbà chorych
Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Biura Ochrony Rzàdu, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej Stra˝y Granicznej i zak∏adów opieki zdrowotnej dla
osób pozbawionych wolnoÊci;
2) jednostka organizacyjna niepublicznej
s∏u˝by zdrowia — zak∏ady opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 8 ust. 3
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej, oraz:
a) osob´ wykonujàcà zawód medyczny
w ramach indywidualnej praktyki lub
indywidualnej specjalistycznej praktyki
na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach,
b) grupowà praktyk´ lekarskà i grupowà
praktyk´ piel´gniarek, po∏o˝nych prowadzàcà dzia∏alnoÊç na zasadach okreÊlonych w przepisach odr´bnych,
c) osob´ posiadajàcà kwalifikacje do
udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych
w okreÊlonym zakresie lub w okreÊlonej dziedzinie medycyny, która dysponuje lokalem oraz aparaturà i sprz´tem
medycznym, odpowiadajàcymi wymaganiom przewidzianym dla zak∏adów
opieki zdrowotnej, oraz spe∏nia warunki okreÊlone w przepisach o dzia∏alnoÊci gospodarczej;
3) ambulatoryjna opieka zdrowotna —
udzielanie przez Êwiadczeniodawców
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej osobom
niewymagajàcym leczenia w warunkach
ca∏odobowych lub ca∏odziennych;

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
18 maja 2004 r. 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
(Dz. U. Nr 143, poz. 1515) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 1 w pkt 1:
a) lit. c i d otrzymujà brzmienie:
„c) dzia∏ania ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
d) okreÊlenia norm i wskaêników zatrudnienia
w zak∏adach opieki zdrowotnej,”,
b) lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) okreÊlenia sposobu realizacji Êwiadczeƒ na
rzecz jednostek organizacyjnych podleg∏ych
lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Ministra
Obrony Narodowej i Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,”,
c) dodaje si´ lit. j—l w brzmieniu:
„j) okreÊlenia sposobów zabezpieczenia potrzeb kadrowych,
k) szkolenia w zakresie realizacji zadaƒ wynikajàcych z planów, o których mowa w § 2
ust. 1,
l) okreÊlenia sposobu realizacji Êwiadczeƒ na
rzecz jednostek organizacyjnych publicznej
i niepublicznej s∏u˝by zdrowia realizujàcych
zadania obronne;”;
2) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) jednostka organizacyjna publicznej s∏u˝by zdrowia — zak∏ady opieki zdrowotnej,
o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14,
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r.
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242,
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206,
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278
i Nr 190, poz. 1474.

4) Êwiadczenia zdrowotne — Êwiadczenia,
o których mowa w art. 5 pkt 40 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych;
5) w∏aÊciwy miejscowo organ administracji
zasobów kadrowych — Wojskowà Komend´ Uzupe∏nieƒ, która administruje
na terenie, na którym po∏o˝ona jest dana
jednostka organizacyjna publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia;
———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166,
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r.
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 19,
poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817 i Nr 157,
poz. 1241.
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6) przedstawiciel resortowy — wskazanà
przez Ministra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
oraz Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego osob´, upowa˝nionà do reprezentowania danego organu administracji w zakresie realizacji Êwiadczeƒ
zdrowotnych dla potrzeb s∏u˝b mundurowych.”;
3) w § 2:
a) w ust. 1 dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia;
5) jednostki organizacyjnej, o której mowa
w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Êrodków publicznych.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia w porozumieniu odpowiednio z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
z Ministrem Obrony Narodowej oraz Szefem Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, którzy zg∏osili potrzeby, o których mowa
w § 17 ust. 1.”,
c) dodaje si´ ust. 3—7 w brzmieniu:
„3. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zatwierdza wojewoda.
4. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 4, zatwierdza w∏aÊciwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza∏ek województwa. Plany przedstawia si´ do
zatwierdzenia po uzgodnieniu z podmiotami, które utworzy∏y jednostki organizacyjne
publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia.
5. Organami w∏aÊciwymi do organizowania,
nak∏adania, nadzorowania i uruchamiania
realizacji zadaƒ wynikajàcych z § 1, realizowanych przez podmioty, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—5, sà:
1) minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia —
w odniesieniu do jednostek mu podleg∏ych lub przez niego nadzorowanych;
2) wojewoda — w odniesieniu do w∏aÊciwych terytorialnie:
a) jednostek samorzàdu terytorialnego,
b) jednostek organizacyjnych niepublicznej s∏u˝by zdrowia, na wniosek w∏aÊciwego miejscowo wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), starosty, marsza∏ka
województwa,
c) jednostek organizacyjnych publicznej
s∏u˝by zdrowia, innych ni˝ utworzone
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego, w uzgodnieniu z podmiotami,
które utworzy∏y te jednostki;
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza∏ek województwa — w odniesieniu do jednostek organizacyjnych
publicznej s∏u˝by zdrowia, utworzonych
przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego.
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6. Plany, o których mowa w ust. 1, podlegajà
corocznej aktualizacji.
7. Koszty zwiàzane z dzia∏aniami, o których
mowa w ust. 5 pkt 2, sà finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentami
sà wojewodowie w ramach programowania
obronnego (dzia∏ obrona narodowa).”;
4) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Planowana liczba ∏ó˝ek bazy szpitalnej w województwie powinna wynosiç nie mniej ni˝
75 ∏ó˝ek szpitalnych na 10 tysi´cy mieszkaƒców, przy czym 50 % powinny stanowiç ∏ó˝ka
zabiegowe, w tym ∏ó˝ka przewidziane na potrzeby Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
wojsk sojuszniczych, organów i jednostek organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych oraz Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.”;
5) w § 4 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. W procesie planowania zwi´kszenia ∏ó˝kowej
bazy szpitalnej oraz tworzenia zast´pczych
miejsc szpitalnych, o których mowa w § 8
ust. 1, dopuszcza si´ odst´pstwa od wymagaƒ,
jakim powinny odpowiadaç pod wzgl´dem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzàdzenia zak∏adu opieki zdrowotnej.”;
6) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W celu udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych
poszkodowanym, rannym i chorym oraz
umo˝liwienia szybkiego zwolnienia ∏ó˝ek
szpitalnych, w wyznaczonych budynkach
przygotowuje si´ i wyposa˝a miejsca do
le˝enia, zwane dalej „zast´pczymi miejscami szpitalnymi”, stanowiàce uzupe∏nienie ∏ó˝kowej bazy szpitalnej kraju w razie wystàpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa i w czasie wojny.
2. Liczb´ i lokalizacj´ zast´pczych miejsc
szpitalnych na obszarze województwa
okreÊla wojewoda w porozumieniu z w∏aÊciwym miejscowo wójtem (burmistrzem,
prezydentem miasta), starostà, marsza∏kiem województwa.
3. Liczba zast´pczych miejsc szpitalnych powinna wynosiç nie mniej ni˝ 50 na 10 tysi´cy mieszkaƒców.
4. Zast´pcze miejsca szpitalne funkcjonujà
w zespo∏ach zast´pczych miejsc szpitalnych nie wi´kszych ni˝ 200 ∏ó˝ek.
5. Zespo∏y zast´pczych miejsc szpitalnych
powinny posiadaç co najmniej izb´ przyj´ç, punkt zabiegów sanitarnych i specjalnych, pomieszczenia dla chorych oraz pomieszczenia do udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych.
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6. Zespo∏y zast´pczych miejsc szpitalnych
przewidziane sà do:
1) udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych poszkodowanym, rannym i chorym:
a) niewymagajàcym przyj´cia do szpitala,
b) oczekujàcym na przyj´cie do szpitala
lub transport zgodnie ze wskazaniami
medycznymi,
c) po zabiegach operacyjnych, niewymagajàcym pobytu w szpitalu oraz
pacjentom, u których proces leczenia,
rekonwalescencji i rehabilitacji mo˝e
byç kontynuowany w trybie innym
ni˝ pobyt w szpitalu;
2) zapewnienia leczenia objawowego oraz
piel´gnacji pacjentów w stanach terminalnych.
7. Zespo∏y zast´pczych miejsc szpitalnych
rozpoczynajà dzia∏anie na podstawie decyzji wojewody.
8. Wskazany przez wojewod´ wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza∏ek województwa, w∏aÊciwy ze wzgl´du
na lokalizacj´ tworzonych zast´pczych
miejsc szpitalnych, jest w∏aÊciwy w sprawach przygotowania, organizacji i zapewnienia ich funkcjonowania.
9. Wojewoda koordynuje i nadzoruje tworzenie oraz funkcjonowanie zespo∏ów zast´pczych miejsc szpitalnych na terenie województwa.”;
7) po § 8 dodaje si´ § 8a w brzmieniu:
„§ 8a. 1. Organy jednostek samorzàdu terytorialnego, o których mowa w § 8 ust. 8, we
wspó∏pracy z jednostkami organizacyjnymi publicznej i niepublicznej s∏u˝by
zdrowia w∏aÊciwymi ze wzgl´du na lokalizacj´ tworzonych zast´pczych miejsc
szpitalnych, sà w∏aÊciwe w sprawach
opracowywania
planów
organizacji
i funkcjonowania zast´pczych miejsc
szpitalnych.
2. Plany, o których mowa w ust. 1, zawierajà:
1) wskazanie podstawy prawnej do przygotowania planu;
2) nazw´ organu jednostki samorzàdu terytorialnego odpowiedzialnego za
przygotowanie, organizacj´ i funkcjonowanie zespo∏u zast´pczych miejsc
szpitalnych;
3) nazwy i adresy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej s∏u˝by
zdrowia wyznaczonych do zabezpieczenia udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w zespo∏ach zast´pczych miejsc
szpitalnych;
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4) plan sytuacyjny obiektów z zaznaczeniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych uwzgl´dniajàcy rozmieszczenie
komórek organizacyjnych zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych, o których mowa w § 8 ust. 5;
5) regulamin porzàdkowy zawierajàcy
opis struktury organizacyjnej i zadaƒ
komórek organizacyjnych zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych, o których mowa w § 8 ust. 5;
6) wskazania kierownika, okreÊlenie obsady kadrowej oraz obowiàzków personelu zespo∏u zast´pczych miejsc
szpitalnych;
7) wskazanie zasad organizacji zabezpieczenia logistycznego zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych dotyczàcych:
a) zaopatrzenia w produkty lecznicze
i wyroby medyczne, wraz z okreÊleniem jakoÊciowo-iloÊciowym, oraz
sposobu ich pozyskiwania i uzupe∏niania,
b) zaopatrzenia w pozosta∏e wyposa˝enie niezb´dne do funkcjonowania
zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych oraz sposobu jego pozyskiwania,
c) zaopatrzenia w wod´ i energi´ elektrycznà (zasilanie awaryjne),
d) organizacji ˝ywienia,
e) post´powania z odpadami medycznymi,
f) zabezpieczenia us∏ug pralniczych
oraz Êrodków czystoÊci i higieny
osobistej,
g) organizacji i zabezpieczenia systemu ∏àcznoÊci,
h) realizacji Êwiadczeƒ osobistych i rzeczowych, o których mowa w przepisach o powszechnym obowiàzku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
8) okreÊlenie dokumentacji medycznej
wykorzystywanej w dzia∏aniu zespo∏u
zast´pczych miejsc szpitalnych;
9) sposób post´powania ze zw∏okami.
3. Plany, o których mowa w ust. 1, sà opracowywane wed∏ug instrukcji dotyczàcych
planowania, organizacji i funkcjonowania
zast´pczych miejsc szpitalnych przygotowanych przez wojewod´.
4. Plany, o których mowa w ust. 1, sà tworzone w dwóch egzemplarzach i przechowywane przez:
1) organy jednostek samorzàdu terytorialnego, o których mowa w § 8 ust. 8;
2) jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1.
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5. Plany, o których mowa w ust. 1, sà zatwierdzane przez wojewod´ i podlegajà
corocznej aktualizacji.
6. Plany, o których mowa w ust. 1, stanowià
za∏àczniki do planów, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3 i 4.”;
8) § 9 i 10 otrzymujà brzmienie:
„§ 9. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 8a ust. 1, zapewnia obsad´
stanowisk personelu medycznego w zespole zast´pczych miejsc szpitalnych
zgodnie z planem, o którym mowa w § 8a.
2. W przypadku braku mo˝liwoÊci zapewnienia obsady personelu medycznego dla zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych poprzez skierowanie do pracy w tym zespole
osób zatrudnionych w jednostce organizacyjnej, o której mowa w § 8a ust. 1, kierownik tej jednostki informuje organ jednostki samorzàdu terytorialnego, o którym mowa w § 8 ust. 8, o braku mo˝liwoÊci zabezpieczenia potrzeb kadrowych.
§ 10. Do obowiàzków kierownika zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych nale˝y:
1) zapewnienie sprawnego wykonywania
zadaƒ zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych;
2) wspó∏dzia∏anie w zakresie bie˝àcej dzia∏alnoÊci zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych z:
a) podmiotami Êwiadczàcymi us∏ugi dla
zespo∏u zast´pczych miejsc szpitalnych,
b) organem jednostki samorzàdu terytorialnego, o którym mowa w § 8 ust. 8,
oraz kierownikami jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 8a ust. 1;
3) bie˝àce ustalanie iloÊciowo-jakoÊciowej
listy produktów leczniczych i wyrobów
medycznych oraz pozosta∏ego wyposa˝enia niezb´dnego do prawid∏owego
funkcjonowania zespo∏u zast´pczych
miejsc szpitalnych;
4) sk∏adanie sprawozdaƒ organowi jednostki samorzàdu terytorialnego, o którym
mowa w § 8 ust. 8, okreÊlonych przez ten
organ, stosownie do zaistnia∏ych potrzeb.”;
9) po § 10 dodaje si´ § 10a w brzmieniu:
„§ 10a. 1. Wyposa˝enie zespo∏ów zast´pczych
miejsc szpitalnych stanowià w szczególnoÊci:
1) rezerwy paƒstwowe produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
o których mowa w przepisach o rezerwach paƒstwowych;
2) produkty lecznicze i wyroby medyczne b´dàce w dyspozycji jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 8a
ust. 1;
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3) sprz´t gospodarczy, Êrodki transportowe, ∏ó˝ka, materace, bielizna poÊcielowa, Êrodki spo˝ywcze i inne pozyskane w oparciu o Êwiadczenia rzeczowe, o których mowa w przepisach
o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Organ jednostki samorzàdu terytorialnego, o którym mowa w § 8 ust. 8, jest w∏aÊciwy do zapewnienia wyposa˝enia,
o którym mowa w ust. 1.”;
10) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wojewoda dokonuje przeniesieƒ, o których
mowa w ust. 2, kierujàc si´ potrzebà zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania bazy szpitalnej na obszarze województwa oraz wojewódzkim planem przeniesieƒ kadrowych,
o którym mowa w § 12 ust. 5.”;
11) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Potrzeby kadrowe zwi´kszonej na potrzeby obronne paƒstwa bazy szpitalnej,
w tym zast´pczych miejsc szpitalnych,
planuje si´ wed∏ug norm i wskaêników
zatrudnienia, okreÊlonych w za∏àczniku
nr 1 do rozporzàdzenia.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marsza∏ek województwa sà w∏aÊciwi w sprawie sporzàdzania, na podstawie norm i wskaêników, o których mowa
w ust. 1, corocznego bilansu personelu
medycznego za rok ubieg∏y i przesy∏ania
go wojewodzie w terminie do dnia 28 lutego nast´pnego roku.
3. Bilansem, o którym mowa w ust. 2, obejmuje si´:
1) uprawnionych do wykonywania zawodów medycznych, uwzgl´dniajàc miejsce pracy, przynale˝noÊç do w∏aÊciwego terytorialnie samorzàdu zawodu
medycznego;
2) studentów ostatniego roku studiów
medycznych.
4. Bilansem, o którym mowa w ust. 2, nie
obejmuje si´ personelu medycznego posiadajàcego przydzia∏y mobilizacyjne
oraz zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, utworzonych przez ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych,
Ministra Obrony Narodowej i Szefa Agencji Wywiadu.
5. Wojewoda sporzàdza bilans personelu
medycznego na obszarze województwa
i opracowuje wojewódzki plan przeniesieƒ personelu medycznego na podstawie bilansów, o których mowa w ust. 2,
z uwzgl´dnieniem norm i wskaêników,
o których mowa w ust. 1, oraz z uwzgl´dnieniem planu, o którym mowa w § 13
ust. 1.
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2. Plany, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajà w szczególnoÊci:

6. Wojewoda corocznie, w terminie do dnia
31 marca, przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia bilans, o którym
mowa w ust. 5, oraz dane za rok ubieg∏y
dotyczàce planowania i realizacji zadaƒ,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a i b.”;

1) przygotowanie do zwi´kszonego co
najmniej o 100 % poboru, przetwarzania, przechowywania i wydawania
krwi oraz preparatów krwiopochodnych;

12) w § 13:

2) zabezpieczenie odpowiedniej iloÊci zapasów pojemników, odczynników chemicznych i innych materia∏ów niezb´dnych do pobierania, przechowywania
i preparatyki krwi;

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Plany, o których mowa w ust. 1, realizujà kierownicy jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia, kierujàc
wskazany imiennie personel medyczny do
wyznaczonych jednostek organizacyjnych.”,

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

b) dodaje si´ ust. 4—6 w brzmieniu:
„4. Skierowanie personelu medycznego do jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 3, nast´puje w drodze nadania przydzia∏ów organizacyjno-mobilizacyjnych do
s∏u˝by w obronie cywilnej.

4) zwi´kszenie liczby punktów poboru
krwi.
3. Plan, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zatwierdza minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia, w uzgodnieniu odpowiednio
z Ministrem Obrony Narodowej oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.

5. Organem w∏aÊciwym w sprawie wydania
decyzji o skierowaniu personelu medycznego do jednostek organizacyjnych, o których
mowa w ust. 3, jest:
1) w razie skierowania do pracy na terenie
województwa, w którym osoba skierowana zamieszkuje lub jest zatrudniona —
w∏aÊciwy wojewoda;
2) w razie skierowania do pracy na obszar
innego województwa ni˝ to, o którym mowa w pkt 1 — minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia na wniosek zainteresowanego
wojewody.
6. Koszty skierowania personelu medycznego
do jednostek organizacyjnych, o których
mowa w ust. 3, finansowane sà z bud˝etu
paƒstwa z cz´Êci, której dysponentami sà
wojewodowie, o których mowa w ust. 5.”;

4. Plany, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5,
zatwierdza Narodowe Centrum Krwi.
5. Realizacj´ zadaƒ wynikajàcych z planów,
o których mowa w ust. 1, koordynuje,
uzgadnia i nadzoruje Narodowe Centrum
Krwi.”;
14) w § 15:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Planowanie zabezpieczenia sanitarno-epidemiologiczego polega na przygotowaniu dokumentów wchodzàcych w sk∏ad planów,
o których mowa w § 2 ust. 1.”,

13) § 14 otrzymuje brzmienie:

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„§ 14. 1. Przygotowanie jednostek organizacyjnych s∏u˝by krwi do wykonywania zadaƒ
na potrzeby obronne paƒstwa realizujà
w formie planów:

„3. Zadania, o których mowa w ust. 2, realizuje,
w uzgodnieniu z w∏aÊciwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), starostà, marsza∏kiem województwa, Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna i Paƒstwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 122, poz. 851, z póên. zm.4)).”;

1) Narodowe Centrum Krwi, utworzone
na podstawie odr´bnych przepisów —
zbiorczo za ca∏à s∏u˝b´ krwi;
2) Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej s∏u˝bie krwi (Dz. U. Nr 106,
poz. 681, z póên. zm.3));
3) regionalne
centra
i krwiolecznictwa;

krwiodawstwa

4) Wojskowe Centrum
i Krwiolecznictwa;

Krwiodawstwa

5) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa utworzone przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
———————
3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382,
z 2003 r. Nr 223, poz. 2215 oraz z 2007 r. Nr 166, poz. 1172.

15) § 17 otrzymuje brzmienie:
„§ 17. 1. W planach, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 2—4, ujmuje si´ Êwiadczenia planowane do realizacji na potrzeby jednostek
———————
4)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227,
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.

Dziennik Ustaw Nr 202

— 14917 —

podleg∏ych lub nadzorowanych przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, Ministra Obrony Narodowej
i Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, w razie wystàpienia sytuacji
kryzysowych, zaistnienia zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa i w czasie wojny.
2. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1,
realizujà podmioty, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 3 i 4.
3. W ramach potrzeb zg∏oszonych przez
Ministra Obrony Narodowej planuje si´
Êwiadczenia dla wojsk sojuszniczych.”;
16) po § 17 dodaje si´ § 17a—17c w brzmieniu:
„§ 17a. 1. Âwiadczenia, o których mowa w § 17
ust. 1, sà realizowane w szczególnoÊci
poprzez wydzielanie ∏ó˝ek przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia dla potrzeb
s∏u˝b mundurowych.
2. Wydzielenie ∏ó˝ek dla potrzeb s∏u˝b
mundurowych polega na przygotowaniu i utrzymywaniu w gotowoÊci i dyspozycji okreÊlonej liczby ∏ó˝ek wraz
z urzàdzeniami, wyposa˝eniem, zabezpieczeniem materia∏owym, w tym produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w celu udzielania Êwiadczeƒ
zdrowotnych dla potrzeb s∏u˝b mundurowych.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych
publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia na podstawie decyzji organu, o którym mowa w § 2 ust. 5, w sprawie liczby i profilu wydzielanych ∏ó˝ek dla potrzeb s∏u˝b mundurowych, opracowujà
dokumenty, które powinny zawieraç
w szczególnoÊci:
1) szkice sytuacyjne obiektów, uwzgl´dniajàce rozmieszczenie ∏ó˝ek w poszczególnych budynkach (pomieszczeniach) oraz funkcjonalne powiàzanie tych ∏ó˝ek z zapleczem diagnostyczno-leczniczym i techniczno-gospodarczym jednostki;
2) zestawienie wyposa˝enia pomieszczeƒ wydzielonych do rozwini´cia bazy ∏ó˝kowej dla potrzeb s∏u˝b mundurowych ze wskazaniem êróde∏ uzupe∏nienia wyposa˝enia;
3) wykaz prac adaptacyjnych, niezb´dnych do wykonania w zwiàzku z wydzieleniem bazy ∏ó˝kowej, ze wskazaniem niezb´dnych Êrodków materia∏owych, urzàdzeƒ, êróde∏ zaopatrzenia oraz osób niezb´dnych do wykonania tych prac; w przypadkach wymagajàcych wi´kszego zaanga˝owania si∏ i Êrodków nale˝y sporzàdziç
dokumentacj´ technicznà prac adaptacyjnych;
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4) kalkulacj´ w zakresie personelu medycznego i pomocniczego niezb´dnego do zabezpieczenia funkcjonowania wydzielonych ∏ó˝ek dla potrzeb
s∏u˝b mundurowych; do kalkulacji
sporzàdza si´ wykazy obsady personalnej wydzielanej bazy ∏ó˝kowej
uwzgl´dniajàce zarówno osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej, jak równie˝ personel pozyskiwany w ramach planów przeniesieƒ personelu medycznego;
5) zasady organizacji zabezpieczenia logistycznego w zakresie:
a) zaopatrzenia w produkty lecznicze
i wyroby medyczne,
b) zaopatrzenia w wod´ i energi´
elektrycznà (zasilania awaryjne),
c) organizacji ˝ywienia,
d) zakwaterowania personelu medycznego i pomocniczego, o którym mowa w pkt 4,
e) post´powania z odpadami medycznymi;
6) sposób przekazania informacji o obowiàzku wydzielenia ∏ó˝ek szpitalnych
dla potrzeb s∏u˝b mundurowych oraz
powiadamiania podleg∏ego personelu;
7) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie oraz terminowe wykonanie
prac zwiàzanych z wydzieleniem ∏ó˝ek szpitalnych dla potrzeb s∏u˝b
mundurowych.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3,
stanowià za∏àcznik do planów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4.
5. Kierownicy jednostek organizacyjnych
publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia planujà i organizujà szkolenia kadry
i personelu medycznego bioràcych
udzia∏ w opracowywaniu dokumentów,
o których mowa w ust. 3, w oparciu
o przepisy dotyczàce szkolenia obronnego.
6. Sposób wydzielania ∏ó˝ek szpitalnych
przez jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia dla
potrzeb s∏u˝b mundurowych okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
§ 17b. 1. Przedstawiciel resortowy jest w∏aÊciwy
w sprawach:
1) wspó∏pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia przy opracowywaniu planów, o których mowa
w § 2 ust. 1, w zakresie, o którym mowa w § 17a ust. 3;
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2) przechowywania wyposa˝enia i uzbrojenia indywidualnego ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy przyj´tych na leczenie
i rehabilitacj´ w jednostkach organizacyjnych publicznej i niepublicznej
s∏u˝by zdrowia.
2. Przedstawiciel resortowy w uzgodnieniu z organami, o których mowa w § 2
ust. 5, sprawuje nadzór nad:
1) wykorzystaniem wydzielonych ∏ó˝ek
oraz udzielaniem Êwiadczeƒ zdrowotnych ˝o∏nierzom i funkcjonariuszom;
2) leczeniem i rehabilitacjà ˝o∏nierzy
i funkcjonariuszy;
3) zaopatrzeniem wydzielonej bazy ∏ó˝kowej w niezb´dne produkty lecznicze i wyroby medyczne;
4) kierowaniem ˝o∏nierzy i funkcjonariuszy koƒczàcych leczenie do resortowych komisji lekarskich.
§ 17c. Jednostki organizacyjne publicznej i niepublicznej s∏u˝by zdrowia realizujàce zadania na potrzeby obronne paƒstwa mogà
wnioskowaç o Êwiadczenia osobiste i rzeczowe, przewidziane dla jednostek organizacyjnych wykonujàcych zadania obronne
w rozumieniu przepisów o powszechnym
obowiàzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.”;
17) za∏àczniki nr 1 i 2 do rozporzàdzenia otrzymujà
brzmienie okreÊlone w za∏àcznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporzàdzenia;
18) dodaje si´ za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku nr 3 do niniejszego rozporzàdzenia.
§ 2. Plany, o których mowa w § 2 ust. 1:
1) pkt 1—3 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1,
sporzàdzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, dostosowuje si´ do wymagaƒ okreÊlonych w niniejszym rozporzàdzeniu,
w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia;
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2) pkt 4 i 5 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, opracowuje si´ w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
§ 3. Instrukcje, o których mowa w § 8a ust. 3 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, opracowuje
si´ w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
§ 4. Plany, o których mowa w § 8a ust. 1 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym
niniejszym rozporzàdzeniem, opracowuje si´ w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
§ 5. Plany przeniesieƒ, o których mowa w § 12
ust. 5 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem,
sporzàdzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia, dostosowuje si´ do wymagaƒ okreÊlonych w niniejszym rozporzàdzeniu, w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
§ 6. Plany, o których mowa w § 14 ust. 1:
1) pkt 2 rozporzàdzenia, o którym mowa w § 1,
w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, sporzàdzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia, dostosowuje si´ do
wymagaƒ okreÊlonych w niniejszym rozporzàdzeniu, w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia;
2) pkt 1 i 3—5 rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, opracowuje si´ w terminie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 3 listopada 2009 r. (poz. 1555)

Za∏àcznik nr 1

WSKAèNIKI I NORMY ZATRUDNIENIA KADR MEDYCZNYCH W ZAK¸ADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SYTUACJACH ZAGRO˚ENIA BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA I WOJNY1)
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———————
1)
2)

Podane wskaêniki sà wielkoÊciami minimalnymi i mogà ulegaç zwi´kszeniu stosownie do potrzeb.
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 biologa, 1 diagnost´ laboratoryjnego, 2 techników i/lub licencjatów analityki medycznej, 4 piel´gniarki.

WZÓR

Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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