
Obserwacja procesu legislacyjnego 
 projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw 

  
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/238150 
 
Projekt o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (dalej „projekt”) podlegał dwóm 
etapom obserwacji. Pierwszy trwał od dnia upublicznienia projektu do 14 lutego 2015, a drugi od 15 lutego do 6 maja 2015. 
Poprzedni raport został udostępniony na stronie Obywatelskiego Forum Legislacji1. 
 
Obserwacje poczynione w okresie od 15 lutego 2015 do 6 maja 2015: 
 
Projekt został upubliczniony i skierowany do konsultacji publicznych oraz do uzgodnień 20 sierpnia 2014. W katalogu „konsultacje” w 
serwisie RPL zostały umieszczone 32 pliki ze zgłoszonymi uwagami. Większość z nich zostało umieszczone 24 września 2014 i 
3 października 2014. Ostatnie uwagi zostały umieszczone 14 listopada 2014. Nie zostały udostępnione pisma zawierające 
odniesienie się wnioskodawcy do uwag. Projekt nie został udostępniony na rządowym portalu konsultacji publicznych pod nazwą 
konsultacje.gov.pl. 
 
Obserwacje z przebiegu tych procesów, poczynione na podstawie dokumentów udostępnianych w serwisie RPL, zostały spisane w 
formie raportu2 i opublikowane 14 lutego 2015. Po tej dacie, w serwisie RPL na podstronie poświęconej projektowi, nie zostały 
umieszczone żadne nowe dokumenty. Zgodnie z rejestrem zmian, od 14 listopada 2014 do 6 maja 2015 nie została dodana 
żadna nowa informacja. 
 
 
Podsumowanie i rekomendacje: 
 
Do projektu zgłoszono 30 stanowisk z uwagami w trybie konsultacji publicznych i 32 w trybie uzgodnień. Brak informacji ze strony 
wnioskodawcy, czyli Ministra Zdrowia, o stanie prac nad projektem należy ocenić negatywnie. Nie jest jasne, czy w wyniku 
zgłoszonych uwag wnioskodawca przygotowuje nową wersję projektu, czy prace nad nim zostały zawieszone lub 
przerwane. Podmioty zgłaszające uwagi do projektu poświęciły swoje zasoby, aby wspomóc wnioskodawcę w tworzeniu projektu 
aktu prawnego i zasługują na informację o dalszych losach projektu. Podobnie zainteresowane mogą być osoby oraz podmioty 
związane z ratownictwem medycznym, pozbawione wiadomości, czy w tej dziedzinie przygotowywane są zmiany legislacyjne.  
 
Projekt ma status „otwarty” od 8,5 miesiąca, przy czym bezczynność trwa 5,5 miesiąca. 
 
6 maja 2015 
Kinga Polubicka 
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