
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed 

 

Regulamin organizacyjny 

Seminarium doskonalącego 

dla Ratowników Medycznych 

                            22.09.2018 



Opracowanie: lic rat med. Michał Pelc 

Organizator: 

Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed  Michał Pelc 

76-024 Świeszyno, Niedalino 8 

Rodzaj kształcenia 

Seminarium doskonalące dla ratowników medycznych to rodzaj kształcenia, który jest 

zgodny z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8. września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 2 października  2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego 

ratowników medycznych, a które ma na celu pogłębienie i aktualizację wiedzy i 

umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu ratownictwa 

medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego. 

Seminarium doskonalące dla ratowników medycznych przeznaczone jest dla tych 

ratowników medycznych, którzy weszli w pięcioletni edukacyjny okres rozliczeniowy (okres 

edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1. stycznia roku następującego po roku, w którym 

uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego). Za udział 

w seminarium doskonalącym ratownik medyczny otrzymuje 1 punkt za każda godzinę 

seminarium (godzina=45minut) i maksymalnie 8 punktów edukacyjnych za całe seminarium. 

Warunkiem przystąpienia do seminarium doskonalącego jest posiadanie tytułu ratownika 

medycznego, potwierdzonego dyplomem ukończenia odpowiedniej szkoły / studiów (art. 10 

ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 

191, poz.1410). 

Cel kształcenia 

Seminarium doskonalące dla ratowników medycznych ma na celu pogłębienie i 

aktualizację wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji systemu 

ratownictwa medycznego niezbędnych do wykonywania zadań ratownika. 

Do szczegółowych celów kształcenia w zależności od tematyki seminarium należy: 

- usprawnienie pracy ratownika medycznego przez rozszerzenie, zdobycie i 

usystematyzowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności niezbędnych podczas 

wykonywania czynności medycznych przez ratownika medycznego, 

- pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz poznanie, utrwalenie i przyswojenie praktycznych 

umiejętności z zakresu postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia, 

- zdobycie i utrwalenie wiedzy o zasadach współpracy z jednostkami współpracującymi z 

systemem ratownictwa medycznego, 

- zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących zasad 

korzystania ze środków łączności i sprzętu do nawigacji satelitarnej dla potrzeb systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, 

- poznanie kryteriów, procedur i zasad dotyczących współpracy z Lotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym, 

- zapoznanie ratowników medycznych z organizacją systemu ratownictwa medycznego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innych krajach, 

- poznanie podstaw prawnych oraz zasad współdziałania z jednostkami współpracującymi z 

systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz innymi jednostkami realizującymi zadania z zakresu 

ratownictwa medycznego, a także służbami porządku publicznego,  

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość wykonywanych zadań, 
- kształtowanie właściwej postawy etycznej podczas wykonywania zadań przez ratownika 
medycznego. 

 



Czas trwania 

Seminarium doskonalące dla ratowników medycznych trwa nie krócej niż 5 godzin 

dydaktycznych, przy czym 1 godzina zajęć trwa 45 minut. 

Plany nauczania 

Programy seminariów doskonalących dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia 

zawodowego zostały opracowane przez zespół MiMed i zatwierdzone przez Konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, zgodnie z którymi organizator prowadzi 

kształcenie. 

a. „Zabezpieczenie dróg oddechowych dostępnymi metodami” 

b. „TRIAGE – segregacja medyczna” 

c. „Elektroterapia i interpretacja zapisu EKG” 

d. „Psychologia w ratownictwie medycznym” 

e. „Farmakologia w ratownictwie medycznym” 

f. „Odbieranie porodu nagłego w warunkach ratownictwa medycznego” 

g. „Postępowanie z pacjentem urazowym” 

h. „Nowoczesne systemy łączności stosowane w systemie ratownictwa 

medycznego” 

i. „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i inne jednostki wspierające System 

Państwowego Ratownictwa Medycznego” 

j. „Zaawansowane czynności resuscytacyjne w osób dorosłych” 

k. „Zaawansowane czynności resuscytacyjne u dzieci” 

 

Sposób organizacji 

Organizator kształcenia oświadcza, że będzie organizował seminaria zgodnie z: 

· ustawą z dnia 8. września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. 
U. Nr 191, poz.1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590), 

· rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 20a7 r. w sprawie 
doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, 

· opracowanymi i zatwierdzonymi programami edukacyjnymi. 
 

Zgodnie z w/w przepisami organizator: 

- zapewni odpowiednią kadrę dydaktyczną przygotowaną do prowadzenia zajęć 

teoretycznych i praktycznych, obejmujących wymagane treści kształcenia, 

- powoła kierownika kursu, wyłonionego spośród kadry dydaktycznej, który jest 

odpowiedzialny za praktyczne wykonanie przez każdego uczestnika wszystkich czynności 

przedstawionych w szczegółowym harmonogramie zajęć praktycznych, 

- zapewni wymagane sale dydaktyczne dostosowane do liczby uczestników kursu, w tym 

salę wykładową i sale ćwiczeniowe, 

- zapewni wymagany sprzęt dydaktyczny niezbędny do przeprowadzenia seminarium 

doskonalącego, 

- opracuje szczegółowy harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych, 

- posiada opracowany regulamin organizacyjny seminarium doskonalącego. 

 

 

 

 



Zakres praw i obowiązków kadry dydaktycznej prowadzącej 

zajęcia teoretyczne i praktyczne 

· Kadra dydaktyczna winna legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami, 

pozwalającymi na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych. Kadrę stanowić 

może lekarz systemu, pielęgniarka systemu i/lub ratownik medyczny (warunek: kadrę 

stanowią min. 2 osoby spośród wymienionych), posiadające min. 5- letni staż w 

wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych; ponadto zajęcia z zakresu 

wsparcia psychologicznego prowadzone są przez psychologa z min. 3- letnim 

doświadczeniem zawodowym, 

· Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia teoretyczne i praktyczne w oparciu o plan 

kształcenia zawarty w programie zatwierdzonego seminarium doskonalącego dla 

ratowników medycznych, 

· Zajęcia teoretyczne prowadzane są przez kadrę dydaktyczną w formie wykładów w 

sali wyposażonej w rzutnik multimedialny, natomiast zajęcia praktyczne odbywają się 

w salach ćwiczeniowych wyposażonych w odpowiedni sprzęt medyczny. 

· Wykładowcy/ instruktorzy zaczynają i kończą zajęcia punktualnie, zgodnie z 

harmonogramem zajęć. 

· Kadra dydaktyczna zobowiązana jest do sprawdzania obecności uczestników 

seminarium i odnotowywania tego faktu w imiennej liście obecności uczestnikó. 

· Kierownik kursu jest odpowiedzialny za praktyczne wykonanie przez każdego 

uczestnika wszystkich czynności przedstawionych w szczegółowym harmonogramie 

zajęć praktycznych. 

 

Zakres praw i obowiązków uczestników kursu doskonalącego 

· Ratownik medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w trakcie 

trwania pięcioletniego okresu edukacyjnego (okres rozliczeniowy rozpoczyna się z 

dniem 1. stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskał on dyplom 

uprawniający do wykonywania zawodu). 

· Uczestniczenie we wszystkich zajęciach seminarium doskonalącego jest 

obowiązkowe i jest odnotowywane w imiennej liście obecności uczestników kursu. 

· Uczestnik kursu powinien nabyć wiedzę i wszystkie umiejętności praktyczne określone 

w harmonogramie zajęć seminarium doskonalącego, 

· Odbycie całości zajęć seminarium doskonalącego skutkuje otrzymaniem przez 

uczestnika seminarium zaświadczenia o jego ukończeniu oraz uzyskaniem wpisu w 

kartę przebiegu doskonalenia zawodowego liczby punktów zgodnie z liczbą godzin 

seminarium. 
 

Przetwarzanie danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych są Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed 

Michał Pelc z siedzibą w Świeszynie, Niedalino 8.  

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych oraz dla celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów administratora.  

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do Państwa 

danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do cofnięcia w każdej 

chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych. Szczegółowe informacje na temat ochrony 

Państwa danych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: 

www.mimed.pl  


