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Umowa nr 

na  udzielanie  świadczeń zdrowotnych 

 
    W dniu .  w Kępnie  pomiędzy: 

 

Udzielającym zamówienie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

w Kępnie ul. Szpitalna 7 reprezentowanym przez Dyrektora Jakuba Krawczyka zwanym  

w dalszej części umowy „ Zamawiający” z jednej strony 

a 

zwanym dalej         „ Przyjmujący” z drugiej strony. 

 

Na  podstawie przepisów: 

 -ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej ( Dz U z 2015r. poz. 618) 

 -ustawy z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych ( Dz. U. z 2015r poz. 581 ze zmianami) 

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpiecze-

nia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz. U. Z 2011 

Nr 293, poz.1729), 

- Kodeksu Cywilnego, 

- innych przepisów związanych z działalnością leczniczą 

 

została zawarta umowa o treści następującej : 

 

Przedmiot umowy 
 

§ 1 

1. Zamawiający  zleca, Przyjmujący przyjmuje do wykonania czynności ratownika 

medycznego w jednostce organu Ratownictwo Medyczne  oraz w  Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym w Kępnie. Do obowiązków należy  również kierowanie pojazdami  zespołów 

wyjazdowych  typu S i  P   i karetkami transportowymi. Przyjmujący w przypadku potrzeb 

Zamawiającego może zostać zobowiązany zgodnie z harmonogramem pracy do 

pozostawania w gotowości do pracy na wezwanie Zamawiającego w celu wykonania karetką 

pogotowia pilnych transportów między szpitalnych. 

2. Czynności objęte umową dotyczą kierowcy oraz zakresu obowiązków ratownika 

medycznego stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z załącznikami do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 roku określającym czynności 

ratunkowe, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego                                    
                            

Postanowienia ogólne 
 

§ 2 

 

1. Przyjmujący oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia niezbędne  

do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy na terenie działania Zamawiającego oraz, 
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że w chwili obecnej nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie sądowe ani 

postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej związane z wykonywaniem 

zawodu ratownika medycznego. 

2. O utracie uprawnień, o których mowa w ust. 1, a także o ewentualnym wszczęciu  

w przyszłości któregokolwiek z postępowań wymienionych w ust. 1 Przyjmujący 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego na piśmie niezwłocznie po fakcie, pod 

rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

3. Przyjmujący zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych przy 

wykorzystaniu wiedzy i umiejętności fachowych oraz z uwzględnieniem postępu nauk 

medycznych z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z zasadami etyki. 

4. Strony zobowiązują się do przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących 

udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym przyjętych standardów postępowania  

i procedur medycznych. 

5. Przyjmujący ma obowiązek przedstawiania poświadczonych przez Kierownika Sekcji 

Kadr i Płac odpisów dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych umową, tzn. : 

      - dyplom ratownika medycznego, 

      - prawo jazdy kat. B 

      - zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych, 

      - zaświadczenie o kwalifikacjach dodatkowych 

6. Przyjmujący ma obowiązek legitymowania się aktualnym orzeczeniem lekarskim oraz 

orzeczeniem psychologicznym o stanie zdrowia stwierdzającym zdolność do pracy 

ratownika medycznego wykonującego umowę.  Koszt uzyskania  powyższych orzeczeń 

ponosi Przyjmujący. 

7. Przyjmujący ma obowiązek posiadania aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach 

kontraktu na kwotę wymaganą odpowiednimi przepisami. 

 

§ 3 

 

           Przyjmujący  w czasie udzielania świadczeń przestrzega regulaminy i zarządzenia 

dyrektora SP ZOZ i kierownika  Ratownictwa Medycznego w zakresie bieżącej 

koordynacji  prac Ratownictwa Medycznego. 

 

§ 4 

1. Czas udzielania świadczeń określa się według harmonogramu i może ulec zmianie w 

przypadku zmiany organizacji czasu pracy  Zamawiającego. 

2.  Harmonogram terminów udzielania świadczeń ustalony przez Zastępcę Kierownika 

Ratownictwa Medycznego zatwierdzony przez Kierownika Ratownictwa Medycznego        

stanowi podstawę do czasu udzielania świadczeń. 

 

Prawa i obowiązki stron  
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu dostęp do dokumentacji medycznej 

pacjentów objętych przedmiotem umowy. 

2. Przyjmujący zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z 

obowiązującymi  przepisami w tym względzie ( Rozp. Min. Zdr. w sprawie rodzaju i zakresu 

dokumentacji medycznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej oraz procedurami medycznymi 

obowiązującymi w Ratownictwie Medycznym i zasadami ustalonymi przez Zamawiającego. 
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3. Przyjmujący zobowiązuje się do sporządzania sprawozdań do celów statystycznych i 

dokumentów do celów rozliczeniowych na żądanie Zamawiającego. 

4. Przyjmujący jest zobowiązany do świadczenia usług w zespołach wyjazdowych pogotowia, a 

także w pomieszczeniach Ratownictwa Medycznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

5. Zamawiający może w ramach umowy  zobowiązać Przyjmującego do kierowania pojazdem 

sanitarnym  przy zachowaniu obsady  zespołu ratunkowego  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

6. Zlecenia wyjazdowe wydaje dyspozytor medyczny  Ratownictwa Medycznego. 

7. Jeżeli w zespole wyjazdowym jest lekarz to jest kierownikiem zespołu i podejmuje decyzje 

ratownicze, pozostali członkowie zespołu wykonują działania medyczno-ratownicze. W 

trakcie wyjazdu zespołu ratowniczego obowiązuje utrzymanie stałej łączności z 

dyspozytorem DPD, dyspozytor może wydać kolejne zlecenie wyjazdu jak również 

konsultować z zespołem karetki dalsze dyspozycje. 

8. Przyjmującego obowiązuje regulamin Ratownictwa Medycznego oraz szczegółowy zakres 

obowiązków ratownika medycznego. 

9. W sytuacjach koniecznych ratownik medyczny zespołu bez lekarza może konsultować 

decyzje poprzez dyspozytora z lekarzem dyżurnym SOR. 

10. W sytuacjach koniecznych informuje drogą radiową odpowiednie komórki Szpitala o stanie 

chorego celem przygotowania zespołu szpitalnego do udzielenia pomocy ratunkowej. 

 

§ 6 

1. Do odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu 

świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową ma zastosowanie ustawa o działalności 

leczniczej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Przyjmujący nie ponosi odpowiedzialności, jeśli szkoda powstała z przyczyn, których nie 

mógł uniknąć prawidłowo wykonując przedmiot umowy. 

 

§ 7 

1. Przyjmujący zobowiązuje się wykonać osobiście czynności objęte niniejszą umową w 

godzinach według ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu świadczenia usług 

zdrowotnych. 

2. Przyjmujący potwierdza przyjęcie zobowiązania przez złożenie podpisu na harmonogramie. 

3. W przypadku niemożności świadczenia pracy przez osobę wykazaną w harmonogramie 

Przyjmujący zapewni we własnym zakresie zastępstwo przez ratownika medycznego o 

odpowiednich kwalifikacjach, przy czym wymagana jest akceptacja Zastępcy Kierownika 

Ratownictwa Medycznego. 

4. Realizacja przedmiotu umowy w dniu ustalonym dla Przyjmującego nie może zostać 

zakończona przez Przyjmującego przed przekazaniem dyżuru innemu ratownikowi 

medycznemu ( przejmującemu). 

5. W stanach wyższej konieczności ( katastrofy, klęski żywiołowe, epidemie, itp.) Zamawiający 

może zobowiązać Przyjmującego do pozostawania w dyspozycji poza ustalonymi godzinami. 

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się w porozumieniu z innymi Przyjmującymi wykonującymi 

umowę w tym samym przedmiotowym zakresie zabezpieczyć obsadę wszystkich dyżurów 

wynikających z harmonogramu, niezbędnych do zapewnienia ciągłości pracy Ratownictwa 

Medycznego, w tym dni świątecznych i wolnych od pracy. 

7. Strony ustalają, że w przypadku braku możliwości realizacji ust. 6 przez Przyjmującego 

przez dłuższy czas ( powyżej miesiąca ), Zamawiający zostanie o tym powiadomiony co 

najmniej 2 tygodnie przed zaistnieniem takiej okoliczności  i będzie miał prawo zmniejszyć 

pulę godzin przez nawiązanie umowy o pracę lub umowy z innym Przyjmującym. 
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8. Podział dyżurów pomiędzy poszczególnych Przyjmujących wykonujących ten sam 

przedmiotowo zakres umowy nie jest regulowany umową i wynika z harmonogramu. 

9. Przyjmujący jest zobowiązany do przestrzegania praw pacjenta. 

 

§ 8 

Przyjmujący zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

regulaminów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego i poddawać się szkoleniom z ich 

zakresu. 

 

§ 9 

1. Przyjmujący będzie wykonywał świadczenia objęte umową w siedzibie Zamawiającego, tj. 

w pomieszczeniach i przy wykorzystaniu nieodpłatnie sprzętu, aparatury i innych środków 

będących w dyspozycji Zamawiającego niezbędnych do udzielania ratowniczych świadczeń 

zdrowotnych. 

2. Przyjmujący oświadcza, iż zna zasady użytkowania aparatury i sprzętu i zobowiązuje się 

używać lokale, sprzęt, aparaturę medyczną i inne środki określone w ust. 1 w sposób 

odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu zgodnie z instrukcjami obsługi i 

przepisami BHP. 

3. Przyjmujący jest odpowiedzialny za uszkodzenie bądź utratę rzeczy wymienionych w ust. 1, 

jeśli używa jej w sposób sprzeczny z jej  właściwościami lub przeznaczeniem. 

4. Przyjmujący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy wymienionych w ust. 1 będące 

następstwem prawidłowego używania. 

5. Przyjmujący nie odpowiada za szkody spowodowane przez pacjenta. 

6. Ocenę, czy uszkodzenie związane jest ze zwykłą eksploatacją rzeczy, czy jest wynikiem 

niewłaściwego jej używania wykonuje właściwy serwis firmowy.  

 

                                                                          § 10 

1. Przyjmujący zobowiązuje się do udzielania świadczeń zdrowotnych w taki sposób, by nie 

obniżając jakości świadczeń prowadzić racjonalną i ekonomiczną gospodarkę środkami 

farmakologicznymi, materiałem i sprzętem jednorazowego użytku, itp. 

2. Nadzór nad takim udzielaniem świadczeń sprawuje oraz ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowość Kierownik , Zastępca Kierownika Ratownictwa Medycznego  reprezentujący 

w tym względzie Zamawiającego. 

 

                                                                          § 11 

1. Dla realizacji świadczeń objętych niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się zapewnić 

Przyjmującemu nieodpłatny dostęp do tych środków znajdujących się w dyspozycji 

Zamawiającego, które są niezbędne do niezakłóconego udzielania świadczeń zdrowotnych, 

w szczególności: 

a) pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej bezpośrednio lub pośrednio 

wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem wymagań 

jakimi powinny te pomieszczenia i aparatura odpowiadać, określonych w przepisach 

odrębnych, 

b) nieodpłatnego zaopatrzenia w leki i środki na zasadach określonych w receptariuszu 

szpitalnym, 

c) nieodpłatnego zaopatrzenia w niezbędny sprzęt jednorazowy i inne materiały konieczne 

do prawidłowego udzielania świadczeń jak: opatrunki, bielizna, ubiory ochronne, środki 

dezynfekcyjne, druki itp. 

d) pomieszczenia socjalne ( dyżurki ) z wyposażeniem w łączność telefoniczną stanowiska 

pracy, zestaw wypoczynkowy oraz toaletę i łazienkę. 
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e) w ramach kontraktu Przyjmujący za zgodą Zamawiającego może wykorzystać dla celów 

szkoleniowych 40  godzin przysługujący raz na okres 5 lat 

2. Utrzymywać wymienione w ust. 1 rzeczy w należytym stanie technicznym oraz zapewnić 

odpowiedni stan sanitarny i czystość pomieszczeń. 

3. Umożliwić korzystanie z posiłków szpitalnych za odpłatnością. 

4. Umożliwić swobodny wjazd i nieodpłatne parkowanie samochodem na terenie należącym do 

Zamawiającego w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z umowy. 

 

                                                                          § 12 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu i jakości udzielanych przez 

Przyjmującego świadczeń zdrowotnych, w tym kontroli prowadzonej przez uprawnione 

przez niego osoby w zakresie: 

1) sposobu udzielania świadczeń, 

2) gospodarowania mieniem zakładu, 

3) prowadzenia dokumentacji medycznej i sprawozdawczo – rozliczeniowej. 

2. Przyjmujący ma obowiązek poddania się kontroli uprawnionych podmiotów kontrolujących 

Zamawiającego. 

 

                                                                          § 13 

1. Przyjmujący nie może w trakcie wykonywania niniejszej umowy świadczeń usług 

zdrowotnych na terenie Pogotowia osobom nie będącym  pacjentami Zamawiającego. 

2. Przyjmujący nie ma prawa pobierania dla siebie żadnych opłat od pacjentów za świadczenia 

zdrowotne wykonywane w ramach tej umowy. 

 

                                                                          § 14 

1. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za świadczenia zdrowotne objęte zakresem umowy 

wykonane przez Przyjmującego według stawek  

2. Podstawą zapłaty będzie wystawiona przez Przyjmującego faktura za dany miesiąc 

przedłożona Zamawiającemu najpóźniej do 5 dnia miesiąca następnego. 

3. Załącznikiem do faktury będzie indywidualne rozliczenie ilości i rodzaju wykonanych 

godzin potwierdzone przez  Kierownika  lub  Zastępcę Kierownika Ratownictwa 

Medycznego. 

4. Należności będą regulowane przelewem na wskazane w rachunku konto w terminie 14 dni 

od daty przedłożenia faktury z zachowaniem warunku, o którym mowa w ust. 3. 

5. Nieterminowe dokonanie płatności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

6. Przyjmujący we własnym zakresie będzie dokonywał rozliczenia składek na ubezpieczenie 

społeczne, zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy. 

 

Postanowienia  końcowe 
 

                                                                          § 15 

 

Niniejsza umowa zawarta jest na czas  określony od  01.07.2018r. do 31.12.2018r.   

    

                                                                          § 16 

 

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę w przypadku naruszenia czy niedotrzymania 

istotnych jej warunków ze skutkiem na koniec miesiąca, przy zachowaniu 3 miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. 
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Przyjmujący 

utraci uprawnienia konieczne do wykonywania przedmiotu umowy lub zawieszenia realizacji 

umowy na czas utraty zdolności do pracy. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu  bez  wypowiedzenia w przypadku trwałego zaprzestania przez 

Zamawiającego działalności w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych będących 

przedmiotem umowy z powodu ogłoszenia upadłości, postawienia zakładu w stan likwidacji, 

czy też braku kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych objętych niniejszą umową. 

4. Rozwiązanie umowy  bez wypowiedzenia następuje również w przypadku, gdy zajdą 

okoliczności uniemożliwiające dalsze jej wykonywanie, albo nastąpi zmiana bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, która wykluczy możliwość kontynuowania umowy. 

5. Rozwiązanie  umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym jest również 

możliwe w przypadku popełnienia przez Przyjmującego przestępstwa stwierdzonego 

prawomocnym wyrokiem, które uniemożliwia dalszą realizację umowy. 

6. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku 

udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego będącym w stanie po użyciu 

alkoholu lub innego podobnie działającego środka.  

 

                                                                          § 17. 

1. Strony umowy ustalają, że warunki umowy będą renegocjowane, jeżeli  zaistnieją 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy ( np. istotna 

zmiana warunków kontraktu z NFZ, zmiana profilu czy też zakresu działalności 

Zamawiającego, zmiana uprawnień i kwalifikacji Przyjmującego, itp.) 

2. Strony przewidują możliwość renegocjacji ( obniżek i podwyżek) stawek umowy w zakresie 

warunków finansowych: 

a) w przypadku zmiany stawek w kontraktach zawartymi z NFZ 

 

                                                                          § 18 

 

Zamawiający ma prawo stosować wobec Przyjmującego kary umowne w wysokości od 1/10 do 

3-krotnej wysokości należności miesięcznej określonej w § 14  niniejszej umowy w przypadku 

naruszenia obowiązków  objętych niniejszą umową lub nienależytego jej wykonywania i 

zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z bieżących należności przysługujących 

Przyjmującemu. 

 

                                                                          § 19. 

 

Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania umowy  strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądowi właściwemu miejscowo i rzeczowo  dla siedziby  Zamawiającego. 

 

                                                                          § 20. 

 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

                                                                          § 21 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

                                                                          § 22 
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Integralną część umowy stanowią  załączniki: 

         

1) Załącznik  nr 1 obejmujący zakres czynności 

 

 

                                                                          § 23 

 

Umowę sporządzono w 3 ( trzech) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron oraz dla Księgowości. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY                                                      PRZYJMUJĄCY 

 

 

................................................                                       ............................................................... 
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ZAŁĄCZNIK   Nr 1 

do umowy 

             

Na podstawie § 1 ust. 2 umowy strony postanawiają, co następuje: 

 

                                                                 §1. 

USTALA SIĘ zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności ratownika medycznego świadczącego 

usługi zdrowotne w Ratownictwie Medycznym oraz kierowcy  karetki pogotowia. 

     1. Koordynatorem pracy Ratownictwa Medycznego jest kierownik Ratownictwa Medycznego. 

     2. Ratownik medyczny wykonuje swoje obowiązki zgodnie z ustawą o Państwowym   

Ratownictwie Medycznym. 

RATOWNIK MEDYCZNY/ KIEROWCA  

3. Udziela świadczeń (pełni dyżur) w Ratownictwie Medycznym zgodnie z harmonogramem          

opracowanym przez Z-cę Kierownika ratownictwa Medycznego. 

4. Wykazuje się znajomością i przestrzeganiem zasad oraz przepisów bhp, ochrony 

przeciwpożarowej, jak również regulaminów i instrukcji wewnętrznych, poddaje się szkoleniom  

z tego zakresu oraz zachowuje tajemnicę służbową i zawodową. 

5. Nosi ustalona odzież ochronną, identyfikator osobisty, posiada aktualna książeczkę 

zdrowia i poddaje się okresowym badaniom lekarskim. 

6. Zna i przestrzega normę ISO 9001:2015 oraz procedury i instrukcje CMJ 

 

OBOWIĄZKIEM  RATOWNIKA MEDYCZNEGO /KIEROWCY  JEST: 

 

7. Świadczenie usług zdrowotnych tj. podejmowanie działań ratowniczych poprzez rozpoznanie 

potrzeb zdrowotnych, obserwację, zbieranie wywiadu monitorowanie parametrów życiowych, 

ocenę stanu świadomości i przytomności; realizowanie działań zgodnie z zasadami etyki 

zawodowej i procedurami medycznymi obowiązującymi w szpitalu, zgodnie z aktualną wiedzą 

medyczną, dostępnymi metodami i środkami, ze szczególną starannością; realizacja zleceń 

lekarskich zgodnie z obowiązującymi zasadami; prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wymogami; zabezpieczenia pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, 

minimalizację stresu, wsparcie psychiczne pacjenta; utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej 

i aparatury niezbędnej do udzielania pierwszej pomocy ; dbanie o prawidłowe zaopatrzenie w 

leki, materiał opatrunkowy, dbanie o powierzony sprzęt; pozostawanie w ciągłej gotowości do 

wyjazdu; pracować zgodnie z zaplanowanym harmonogramem pracy; stale doskonalić 

kwalifikacje zawodowe, uczestniczyć w szkoleniach i kursach. 

8. Podjęcie medycznych czynności ratunkowych(zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 

dnia 29.12.2008 r.) 

9. Podejmowanie niektórych czynności  ratunkowych, które mogą być wykonywane przez             

ratownika medycznego pod nadzorem lekarza systemu zgodnie z  ( zał. Nr 2 do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29.12.2006 r.). 

 

W CZASIE  UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ (PEŁNIENIA DYŻURU) 

10. Ratownik medyczny zobowiązany jest rozpoczynać dyżur punktualnie, upewniając się ,że  

niezbędny sprzęt medyczny, leki, artykuły sanitarne i znajdują się one w stanie gotowym do 
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użytku. 

11. W razie stwierdzenia braków w zaopatrzeniu lub awarii sprzętu w chwili rozpoczynania 

dyżuru jak i w czasie jego trwania ratownik medyczny zobowiązany jest zgłosić ten fakt 

dyspozytorowi pogotowia, pielęgniarce oddziałowej lub kierownikowi Ratownictwa 

Medycznego. 

12. W czasie wolnym ratownik medyczny  przebywa w pomieszczeniu socjalnym Pogotowia 

Ratunkowego w gotowości. Na wezwanie dyspozytora zgłasza się natychmiast. 

13. W czasie udzielania pomocy na wyjeździe w zespole bez lekarza ratownik medyczny  decyduje 

o użyciu sygnałów dźwiękowych przez kierowcę ambulansu. 

14. W miejscu zachorowania lub wypadku ratownik organizuje pracę całego zespołu 

wyjazdowego, wydaje polecenia, dba o fachowe i kulturalne zachowanie się (jeżeli w zespole 

nie ma lekarza). 

15. Współpracuje z innymi służbami tj. policja, straż pożarna itp. w przypadku potrzeby 

interwencji tych służb powiadamia je niezwłocznie drogą radiową bezpośrednio lub za 

pośrednictwem stacji pogotowia ratunkowego. 

16. W uzasadnionych przypadkach informuje drogą radiową Izbę Przyjęć Szpitala lub 

lekarza dyżurnego odpowiedniego oddziału o transporcie do szpitala pacjenta(ów) 

wymagających pilnej interwencji lub wzmożonej gotowości personelu szpitalnego 

oddziału ratunkowego oraz izby przyjęć. 

17. W przypadku transportu większej ilości poszkodowanych lub pacjenta w ciężkim stanie 

zdrowia współpracuje z personelem Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego do chwili kiedy pomoc ta jest niezbędna, pod warunkiem, że nie zachodzi 

pilna konieczność pracy w Pogotowiu Ratunkowym. O fakcie przebywania w Izbie 

Przyjęć informuje niezwłocznie dyspozytora pogotowia ratunkowego. 

18. Obowiązkiem ratownika medycznego jest bezpośrednie przekazanie pacjenta kierowanego 

do szpitala lekarzowi dyżurnemu właściwego oddziału, izby przyjęć lub szpitalnego 

oddziału ratunkowego, z przekazanie informacji na temat stanu zdrowia, wykonanych 

czynnościach ratowniczych, podanych lekach i dokumentacji medycznej. 

19. W przypadku wypadku masowego ( 5 i więcej osób poszkodowanych) powiadamia o 

takim zdarzeniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego, kierownika Ratownictwa 

Medycznego i Dyrektora Szpitala, organizuje akcje ratowniczą na miejscu zdarzenia, a w 

razie potrzeby zwraca się do dyspozytora o podjęcie czynności przewidzianych instrukcją 

awaryjną Ratownictwa Medycznego. 

      20. W zespole z lekarzem pracą zespołu kieruje lekarz.  

21. Ratownik medyczny  zobowiązany jest zgłosić zakończenie dyżuru dyspozytorowi, z tym że 

nie wolno zaprzestać pracy po upływie oznaczonego harmonogramem czasu dyżuru w 

przypadku: 

            a)  zaistnienia  masowego wypadku, klęski żywiołowej lub innych podobnych zdarzeń, 

           b) niestawienia się na dyżur następcy. 

 

      RATOWNIK MEDYCZNY/ KIEROWCA  MA PRAWO: 

22. Zgłaszania uwag dotyczących organizacji pracy oraz współpracy z innymi pracownikami. 

23. Zgłaszania uwag dotyczących łamania regulaminów obowiązujących w SPZOZ. 

24. Zgłaszania uwag, spostrzeżeń i propozycji odnośnie do stanu chorego i postępowania   

ratowniczego oraz standardów. 
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RATOWNIK MEDYCZNY / KIEROWCA  JEST ODPOWIEDZIALNY ZA: 

25. Jakość udzielanych świadczeń. 

26. Przestrzeganie zasad BHP, p/poż. 

27. Zachowanie tajemnicy zawodowej i służbowej. 

28. Przestrzeganie procedur, regulaminów i zasad obowiązujących w Ratownictwie Medycznym 

     i Szpitalu. 

29. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. 

30. Podjęte i nie podjęte decyzje w zakresie powierzonych obowiązków w sytuacjach tego 

      wymagających. 

31. Powierzony sprzęt medyczny, leki i inne środki materialne otrzymane do świadczenia 

       usług medycznych w swoim zakresie obowiązków. 

 

 

 

ZAMIAWIAJĄCY                                                                                      PRZYJMUJĄCY 

 

 
...............................................                                                            ................................................. 


