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Trzy kluczowe zagadnienia

1. Struktury organizacyjne, funkcje i stanowiska

2. Zespoły Ratownictwa Medycznego (ZRM), 

Szpitalne Oddziały Ratunkowe (SOR), 

Wojewódzka Dyspozytornia Medyczna (WDM).

3. Protokoły Postępowania Przedszpitalnego.



Projekt ustawy o zawodzie RM

UWAGI do tego projektu do przeczytania 
na:

www.red-alert.org.pl



Monografia

W publikacji:

„Ścieżka rozwoju zawodowego 

ratownika medycznego w ujęciu 

stopni zawodowych” -

przedstawiliśmy sposoby gradacji 

poprzez wprowadzenie

STOPNI ZAWODOWYCH

oraz korzyści wynikających z 

zaproponowanych zmian, w 

odniesieniu min. do systemu PRM



Stopnie zawodowe ratownika medycznego 

w oparciu o rozwój zawodowy

Proponowane stopnie zawodowe utworzone 

zostały do zastosowania przede wszystkim w:

- systemie Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, 

- Ochotniczego Ratownictwa Medycznego, 

- Podstawowej Opiece Zdrowotnej / Nocnej i 

Świątecznej Opiece Zdrowotnej,

- Transporcie Medycznym. 



Stopnie Podstawowe



Stopnie Funkcyjne



Specjalizacje



Kursy Specjalistyczne



Kursy Kwalifikacyjne



Asystent Lekarza

W publikacji:

„Ratownik Medyczny w 

Podstawowej Opiece Zdrowotnej 

jako Asystent lekarza”

Przedstawiliśmy szczegóły 

utworzenia tego nowo 

proponowanego zawodu 

medycznego, który dedykowany 

jest Ratownikom Medycznym ze 

specjalizacją Medycyna Rodzinna



Nowelizacja ustawy o PRM



Nowelizacja ustawy o PRM
Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, w ramach 
zgłoszonych uwag do nowelizacji ustawy o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym, zostały 
przedstawione rozwiązania dotyczące:

- Utworzenia struktur organizacyjnych PRM – jako 
jednostki budżetowej utworzonej przez Ministra 
Zdrowia,

- Powołania Korpusów Ochotniczego Ratownictwa 
Medycznego,

- Włączenie do systemu jednostek podległych 
ministrom właściwym do spraw wewnętrznych i 
obrony narodowej (w ramach struktur PRM i ORM). 



Struktury PRM



Centralna Stacja PRM

Starszy Inspektor 

Państwowego Ratownictwa Medycznego



Wojewódzka Stacja PRM

Inspektor 

Państwowego Ratownictwa Medycznego



Powiatowa/Miejska Stacja PRM

Młodszy Inspektor 

Państwowego Ratownictwa Medycznego



Podstacja PRM



Struktury ORM



Gradacje i funkcje w PRM

1.Ratownicy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

2.Koordynacja zdarzeń mnogich i masowych

3.Wojewódzka Dyspozytornia Medyczna

4.Szpitalny Oddział Ratunkowy



Ratownicy KPP



Zdarzenie mnogie i masowe



Stopnie zawodowe w Wojewódzkiej 

Dyspozytorni Medycznej



Stopnie i funkcje w SOR



Protokoły Postępowania 

Przedszpitalnego



Protokoły Postępowania 

Przedszpitalnego
Art. 43a

1. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Rady 

Ratowników Medycznych oraz organizacji pozarządowych, 

zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami 

naukowo-lekarskimi albo towarzystwami naukowymi albo 

fundacjami o zasięgu ogólnokrajowym wpisanymi do 

Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, standardy postępowania w formie 

Protokołów Postępowania Przedszpitalnego (PPP) dla:



Protokoły Postępowania 

Przedszpitalnego
1) zespołu ratownictwa medycznego:

a) Specjalistycznego;

b) Zaawansowanego;

c) Podstawowego;

2) kierującego akcją medyczną;

3) osoby przeprowadzającej segregację medyczną;

4) osoby koordynującej punkt medyczny;

5) osoby kierującej transportem medycznym;

6) Koordynatora Zdarzeń Masowych

- zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w zakresie ratownictwa 
medycznego, z uwzględnieniem zakresu medycznych czynności 
ratunkowych, innych świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez 
ratownika medycznego z odpowiednim stopniem zawodowym oraz 
ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.



Protokoły Postępowania 

Przedszpitalnego

2. Protokoły Postępowania Przedszpitalnego są 

aktualizowane przez Ministra właściwego do spraw 

zdrowia w formie obwieszczenia po zasięgnięciu 

opinii organów, o których mowa w ust. 1, z każdą 

ogłoszoną zmianą dotyczącą postępowań w stanach 

nagłego zagrożenia życia przez Międzynarodowy 

Komitet Łącznikowy ds. Resuscytacji (ILCOR) oraz 

instytucje, które mają wpływ w zakresie wyznaczania 

standardów postępowania w ratownictwie 

medycznym.



Podsumowanie
Przedstawione Propozycje dotyczące utworzenia 
struktur Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
wychodzą na przeciw oczekiwaniom, które mają na 
celu uporządkować i usprawnić funkcjonowanie tego 
systemu, a przede wszystkim nadać mu właściwy 
kierunek stabilizacji i rozwoju.

Bez podejścia do sprawy ewolucyjnego przekształcenia 
tworu obecnie funkcjonującego systemu w model 
zaproponowany – każda próba naprawy go – niestety 
skazuje go na niepowodzenie.

Dlatego też zaprezentowany model ma oparcie w 
STOPNIACH ZAWODOWYCH dedykowanych dla 
Ratownika Medycznego, które kształtują dalszy rozwój 
tego systemu.



Dziękuję za uwagę

www.red-alert.org.pl


