Projekt z dn. 30.05.2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia ……………………..
w sprawie organizowania, przeprowadzania i dokumentowania badań lekarskich osób
ujętych przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej
Na podstawie art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
(Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

tryb i przypadki przeprowadzania badań lekarskich osoby ujętej przez funkcjonariuszy
Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej „osobą ujętą”, oraz sposób ich dokumentowania;

2)

podmioty właściwe do przeprowadzenia badań lekarskich, o których mowa w pkt 1;

3)

przypadki użycia specjalnego środka transportu.
§ 2. Osobę ujętą poddaje się badaniom lekarskim, w przypadku gdy:

1)

została jej udzielona pierwsza pomoc;

2)

zachodzi uzasadniona obawa, że znajduje się w stanie zagrażającym jej życiu lub zdrowiu;

3)

zażądała niezwłocznego zbadania przez lekarza;

4)

oświadczyła, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia,
którego przerwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu;

5)

z posiadanych przez Straż Marszałkowską informacji lub okoliczności ujęcia wynika, że
może być chora na chorobę zakaźną w rozumieniu przepisów o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

6)

jest kobietą w widocznej ciąży.
§ 3. 1. Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się po wykonaniu przez

funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, niezbędnych
czynności związanych z ujęciem, chyba że osoba ta ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła
przytomność i wymaga udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
1)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 95).
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2. Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się po wyrażeniu na nie zgody przez
tę osobę. Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli stan zdrowia osoby ujętej uniemożliwia złożenie
przez nią oświadczenia w tym przedmiocie lub jeżeli wynika to z przepisów odrębnych.
§ 4. 1. Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się na podstawie pisemnego wniosku
Komendanta Straży Marszałkowskiej, jego zastępcy, dowódcy zmiany albo upoważnionego
funkcjonariusza kierowanego do podmiotu leczniczego, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Wzór wniosku o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby ujętej określa załącznik
nr 1 do rozporządzenia.
3. Jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające natychmiastowe udzielenie pomocy,
wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby ujętej może być złożony w formie
ustnej. Wniosek ten jest potwierdzany niezwłocznie w formie pisemnej przez osoby, o których
mowa w ust. 1.
§ 5. 1. Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza lekarz najbliższego miejscu ujęcia
podmiotu leczniczego, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138 i 650), udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej,
właściwego ze względu na stan zdrowia tej osoby.
2. Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się niezwłocznie, w miarę możliwości
przed innymi osobami oczekującymi na udzielenie tego świadczenia.
§ 6. 1. Straż Marszałkowska zapewnia przewiezienie osoby ujętej w celu przeprowadzenia
badania lekarskiego.
2. Jeżeli stan zdrowia osoby ujętej wskazuje na potrzebę zapewnienia do jej przewiezienia,
w celu przeprowadzenia badania lekarskiego, specjalnych warunków transportu przewiezienia
dokonuje się specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego.
§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badania lekarskiego osobie ujętej lekarz wydaje zaświadczenie
lekarskie o istnieniu przeciwwskazań medycznych do ujęcia albo o ich braku. Zaświadczenie
dołącza się do dokumentacji sporządzonej w związku z ujęciem osoby.
2. Wzór zaświadczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań medycznych do ujęcia
albo o ich braku określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3. W przypadku gdy osoba ujęta swym zachowaniem uniemożliwia przeprowadzenie
badania lekarskiego lub nie wyraża na nie zgody, okoliczność tę lekarz odnotowuje
w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
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§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM
Alina Budziszewska-Makulska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

–4–

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizowania, przeprowadzania
i dokumentowania

badań

lekarskich

osób

ujętych

przez

funkcjonariuszy

Straży

Marszałkowskiej stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 12 ust. 9
ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729). Z uwagi na fakt,
iż ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej weszła w życie z dniem 20 maja
2018 r. konieczne jest uchwalenie aktów wykonawczych.
Rozporządzenie reguluje:
1)

tryb i przypadki przeprowadzania badań lekarskich osoby ujętej przez funkcjonariuszy
Straży Marszałkowskiej, zwanej dalej „osobą ujętą”, oraz sposób ich dokumentowania,
uwzględniając potrzebę niezwłocznego udzielenia osobie ujętej pierwszej pomocy
medycznej;

2)

podmioty właściwe do przeprowadzenia badań lekarskich, o których mowa w pkt 1;

3)

przypadki użycia specjalnego środka transportu.
W projekcie rozporządzenia określono przypadki, w których osobę ujętą poddaje się

badaniom lekarskim, a także udziela się jej pierwszej pomocy. Uregulowano również
podmioty, które ww. badania mogą przeprowadzić, a także sytuacje użycia specjalnego środka
transportu.
W załącznikach do projektu rozporządzenia określono wzór wniosku o przeprowadzenie
badania lekarskiego osoby ujętej oraz wzór zaświadczenia lekarskiego o istnieniu
przeciwwskazań medycznych do ujęcia albo o ich braku, włączając w to informację
o przyczynach uniemożliwiających przeprowadzenie badania. Zarówno wzór wniosku, jak i
wzór zaświadczenia, nie zawierają informacji o stanie zdrowia osoby ujętej i nie stanowią
dokumentacji medycznej, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017
r. poz. 1318, z późn. zm.), zawierają wyłącznie zakres danych umożliwiający złożenie wniosku
o przeprowadzenie badania, czy informację o istnieniu albo braku przeciwwskazań
medycznych do ujęcia. Określenie, na wniosek Kancelarii Sejmu RP, ww. wzorów wpłynie na
ujednolicenie i uporządkowanie dokumentacji prowadzonej w związku z ujęciem przez
funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej.
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Określono, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po
dniu ogłoszenia, co jest związane z faktem, iż w dniu 20 maja 2018 r. weszła w życie ustawa
z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej, a więc ważny interes publiczny wymaga
niezwłocznego wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. Jednocześnie takiemu
rozwiązaniu nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego, albowiem
regulowany niniejszym projektem rozporządzenia sposób organizacji, przeprowadzania
i dokumentowania

badań

lekarskich

osób

ujętych

przez

funkcjonariuszy

Straży

Marszałkowskiej jest analogiczny do regulacji w przypadkach ujęcia lub zatrzymania osób
przez funkcjonariuszy innych służb (m.in. Służby Celno-Skarbowej, Policji, Biura Ochrony
Rządu). Tym samym wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu
ogłoszenia, tj. bez zachowania 14-dniowego vacatio legis, jest zgodne z art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523).
Przedmiotowy projekt pozostaje bez wpływu na działalność przedsiębiorców,
w szczególności w odniesieniu do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanych przepisów środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz.
597).
Projektowane rozporządzenie nie jest sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. Projekt
rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu celem uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia projektu.

