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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej  

                                        w zespołach ratownictwa medycznego Pogotowia 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW i KRYTERIA OCENY 
OFERT- DYSPOZYTOR MEDYCZNY 
 
 
CZĘŚĆ I. WARUNKI WYMAGANE OD ŚWIADCZENIODAWCÓW 
 
 A. Oferenci  przystępujący do konkursu ofert winni spełniać następujące warunki: 
 
1. Przedłożyć wszystkie dokumenty i oświadczenia, określone w § 8 i § 9 Regulaminu. 
2. Spełniać wymagania, określone w art. 26 ustawy z dnia 08 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( tj. Dz.U. z 2016 r. poz 1868 z póź. zm.) : 
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) posiadać wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu 

lub ratownika medycznego, 
3) przez okres co najmniej 5 lat być zatrudnioną/ym przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, 
oddziale anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala, 

a także :  
4) wykazywać znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do 

wykonywania tego zawodu, 
5) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu. 

3. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1 i 4, oferent 
składa oświadczenie w ofercie. 

4. Wykształcenie, o którym mowa pkt. 2 ppkt. 2 to: 
1) Lekarz : 

a)  posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej lub specjalizujący 
się w dziedzinie medycyny ratunkowej, po 2 latach jej trwania, 
b)  posiadający specjalizację co najmniej I stopnia w dziedzinie: 
- anestezjologii i intensywnej terapii, 
- chirurgii ogólnej, 
- ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 
- ortopedii i traumatologii, 
- chirurgii dziecięcej, 
- chorób wewnętrznych, 
-  pediatrii. 
c)  odbywający specjalizację w jednej z dziedzin wymienionych w ppkt. 1  

lit. b), po dwóch latach jej trwania lub posiadający 3000 godzin w wykonywaniu 
zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa 
medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć 
szpitala. 

d) jeżeli oferent jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, zobowiązany jest posiadać 
kartę szkolenia specjalistycznego, zawierającą wpisaną przez kierownika 
specjalizacji datę rozpoczęcia specjalizacji. 

2) Pielęgniarka : 
a) posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca  się w dziedzinie pielęgniarstwa 

ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii 
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lub posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii,   

b) lub posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii  
i posiadająca co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, 
oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym, 

3) Ratownik medyczny: 
a)  posiadający ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo 

medyczne lub  ukończoną publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę 
policealną o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadający dyplom, 
potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny” lub 

b) posiadający dyplom wydany w państwie innym niż: państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy  
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za 
równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, 
potwierdzającym tytuł zawodowy ratownika medycznego lub 

c) posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego 
nabyte w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej 
lub państwie członkowskim Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej 
Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.  
z 2016 r, poz.65.). 

5. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymienionych w pkt 2 ppkt.  2 oferent składa 
posiadane dyplomy o ukończeniu studiów, szkół, dyplomy o posiadanych specjalizacjach, 
a co do warunku określonego w pkt 4 ppkt 1 lit c) - zaświadczenia lub oświadczenie 
według wzoru stanowiącego zał. nr 1 do niniejszych Warunków. 

6. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 5, oferent składa 
zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy dyspozytora medycznego. 

7. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 3, oferent składa 
świadectwa pracy lub zaświadczenie wydane przez stronę umowy (szpital, dysponent 
zespołów ratownictwa medycznego lub inne podmioty lecznicze),   

8. Oferenci przystępujący do konkursu ofert zobowiązani są odbyć wstępną rozmowę 
kwalifikacyjną dotyczącą znajomości topografii rejonów operacyjnych Pogotowia 
Ratunkowego w Jeleniej Górze oraz sprawdzenia umiejętności obsługi komputera 
(Windows, pakiet Office). W celu umówienia się na wstępną rozmowę kwalifikacyjną, 
należy skontaktować się z Z-cą Dyrektora ds. Medycznych w Jeleniej Górze pod numerem 
telefonu  795951008, w terminie od 01.03.2017 r. do 10.03.2017 r. 

9. Karta kwalifikowania na stanowisko dyspozytora medycznego dołączana jest do 
dokumentów oferenta.  

10. Złożyć oświadczenie o deklarowanym minimalnym czasie udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej, nie mniejszym niż 24 godz. miesięcznie. 

11. Wzór ofert stanowi zał. Nr 2 do niniejszych Warunków. 
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B. Pogotowie oczekuje od oferentów stawek nie wyższych, niż 25 zł za każdą godzinę 
udzielania świadczeń. 

 
 
CZĘŚĆ II.  KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie przeprowadzona punktacja z zastosowaniem 

następujących kryteriów: 
 
Stan na dzień 14.03.2017 r.  
Lekarz  --------------- 
Specjalizacja  z medycyny ratunkowej lub specjalizujący się w dziedzinie 
medycyny ratunkowej, po 2 latach jej trwania 

8 pkt 

Posiadający I stopień specjalizacji  wymienionych w Warunkach wymaganych 
od świadczeniodawców (  pkt.4 ppkt.1 lit. b ). 

4 pkt. 

Odbywający specjalizację  wymienionych Warunkach wymaganych od 
świadczeniodawców ( pkt. 4 ppkt. 1 lit. b i c).  

2 pkt. 

Wykształcenie medyczne  --------------- 
Wyższe magisterskie kierunkowe 8 pkt 
Wyższe – licencjat   4 pkt. 
Studium zawodowe 2 pkt. 
Staż pracy na zajmowanym stanowisku, lekarz systemu, pielęgniarki 
systemu, ratownika medycznego (należy przedłożyć świadectwo pracy lub  
zaświadczenie wydane przez stronę umowy (szpital, dysponent zespołów 
ratownictwa medycznego)  

-------------- 

Powyżej 10 lat  6 pkt. 
5 -10 lat 4 pkt. 
Doskonalenie zawodowe --------------- 
 kurs doskonalący dla dyspozytora medycznego  6  pkt. 
kursy doskonalące typu ALS,EPLS, BTLS (ITLS) z ostatnich 3 lat po 2 pkt. 

każdy 
(max 6 pkt.) 

     Ocena końcowa z karty kwalifikowania na stanowisko dyspozytora 
medycznego.  

 
 

2. W przypadku większej liczby ofert niż potrzeby Pogotowia oraz w razie, gdy więcej 
niż jedna oferta uzyska taką samą ilość punktów z zastosowaniem kryteriów 
wymienionych w pkt. 1, Pogotowie zastrzega sobie prawo wyboru w pierwszej 
kolejności ofert oferentów, którzy: 
1) zaoferowali najniższą cenę,  

a w następnej kolejności ofert oferentów, którzy:  
2) w dniu ogłoszenia konkursu  byli zatrudnieni w Pogotowiu lub wykonywali 

świadczenia na podstawie umowy- cywilno prawnej, 
        3) co do których opinia wydana przez Z-ce Dyrektora ds. Medycznych Pogotowia  

wydana na wniosek komisji konkursowej, jest pozytywna. 
 


