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Załącznik nr 4 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W KSRG 
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Zadania koordynatorów ratownictwa medycznego Państwowej Straży Pożarnej  

 

4.1. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY PSP 

 

1. Dokonuje analizy stanu przygotowania oraz prawidłowości prowadzenia działań 

ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w KSRG na obszarze kraju. 

2. Prowadzi prace koordynacyjno-organizacyjne z zakresu ratownictwa medycznego 

na obszarze kraju. 

3. Sprawuje nadzór nad organizacją i realizacją planu szkoleń z ratownictwa 

medycznego.  

4. Przedstawia do akceptacji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 

roczne sprawozdanie z realizacji planu szkoleń i przesyła je do zatwierdzenia 

koordynatorowi ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. 

5. Przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej. 

6. Wyznacza przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej. 

7. Rekomenduje członków Komisji Egzaminacyjnych. 

8. Nadzoruje działania wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego służby 

i koordynatorów ratownictwa medycznego szkół Państwowej Straży Pożarnej. 

9. Uzgadnia zasady współpracy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy między 

podmiotami KSRG, a innymi podmiotami i organizacjami ratowniczymi krajowymi 

oraz zagranicznymi. 

10. Współpracuje z koordynatorem ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji.  

11. Współpracuje z koordynatorem ds. pomocy psychologicznej w Państwowej Straży 

Pożarnej. 

12. Bierze udział w inspekcjach dotyczących organizacji i zasad funkcjonowania 

ratownictwa medycznego w KSRG. 

13. Uczestniczy w przygotowaniu wniosków dotyczących modyfikacji zasad 

programów szkolenia, a także procedur i standardów wyposażenia sprzętowego 

podmiotów KSRG. 

14. Analizuje efektywność procedur ratownictwa medycznego. 

15. Opiniuje projekty przepisów, regulaminów i porozumień w aspekcie ratownictwa 

medycznego oraz przygotowywanie zasad współpracy KSRG z innymi podmiotami 

realizującymi zadania z zakresu ratownictwa medycznego. 

16. Wspomaga działania KCKRiOL w zakresie zbierania danych o stanie sił i środków 

przeznaczonych do realizacji ratownictwa medycznego w KSRG. 

17. Przygotowuje, odprawy szkoleniowe dla koordynatorów ratownictwa medycznego 

służby i szkół PSP.  
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4.2. WOJEWÓDZKI KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SŁUŻBY  

 

1. Dokonuje analizy stanu przygotowania oraz prawidłowości prowadzenia działań 

ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego w KP (M) PSP na obszarze 

województwa. 

2. Prowadzi prace koordynacyjno-organizacyjne z zakresu ratownictwa medycznego 

w KP (M) PSP na obszarze województwa. 

3. Opracowuje sposób współpracy jednostek KSRG z jednostkami systemu PRM jako 

wkład do Planu działania systemu. 

4. Nadzoruje sposób i organizację przeprowadzania szkoleń i opiniuje w zakresie 

merytorycznym osoby prowadzące zajęcia z KPP. 

5. Przedkłada koordynatorowi ratownictwa medycznego służby roczne sprawozdania 

dotyczące realizacji szkoleń.  

6. Wdraża i sprawuje nadzór nad realizacją „Zasad organizacji ratownictwa 

medycznego w KSRG” oraz wnioskuje o ich modyfikację.  

7. Sprawuje merytoryczny nadzór nad poziomem wyszkolenia ratowników oraz 

ratowników medycznych w podległych podmiotach KSRG oraz właściwym ich 

wyposażeniem w sprzęt ratownictwa medycznego. 

8. Współpracuje z powiatowym (miejskim) koordynatorem ratownictwa medycznego 

służby w zakresie możliwości realizacji zadań ratownika / ratownika medycznego 

w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP. 

9. Współpracuje z właściwym terytorialnie Konsultantem ds. medycyny ratunkowej. 

10. Współpracuje z jednostkami ochrony zdrowia na obszarze województwa. 

11. Współpracuje z koordynatorami ratownictwa medycznego innych służb,  

w szczególności w zakresie nadzoru nad wyszkoleniem i wyposażeniem oraz 

analizą działań ratowniczych i organizacją ćwiczeń, a także doskonaleniem 

procedur współpracy między podmiotami ratowniczymi. 

12. Przygotowuje i analizuje ćwiczenia w zakresie ratownictwa medycznego  

na obszarze województwa. 

13. Bierze udział w przedsięwzięciach organizacyjno-operacyjnych PSP, w aspekcie 

medycznym. 

14. Prowadzi analizy akcji ratowniczych oraz dokumentacji działań ratowniczych  

w zakresie ratownictwa medycznego.  

15. Bierze udział w inspekcjach gotowości operacyjnej. 

16. Odpowiada za sporządzenie dokumentacji zawierającej dane o podmiotach KSRG 

do wojewódzkiego planu działania systemu PRM oraz do RJWPRM. 

17. Współdziała ze szkołami PSP, w zakresie ratownictwa medycznego.  

18. Bierze udział w pracach Komisji Egzaminacyjnej nadającej tytuł ratownika. 

19. Bierze udział w naradach dotyczących współpracy podmiotów KSRG z innymi 

podmiotami ratownictwa medycznego.  

20. Opiniuje kandydatów na stanowiska koordynatora ratownictwa medycznego PSP 

na poziomie powiatowym / miejskim, instruktorów ratownictwa medycznego  

w zakresie merytorycznym. 
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21. Sprawuje nadzór merytoryczny i dokonuje regularnej analizy efektywności 

działania KRM szczebla powiatowego / miejskiego, instruktorów ratownictwa 

medycznego.  

22. Organizuje szkolenia / ćwiczenia dla ratowników medycznych realizujących 

zadania w KSRG, w celu uzyskania punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia 

zawodowego.  

23. Wspomaga działania stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego PSP 

oraz stanowisk kierowania komendantów powiatowych (miejskich) PSP w zakresie 

dysponowania i alarmowania podmiotów ratowniczych, a także zbierania danych  

o stanie ich gotowości operacyjnej.  

24. Wspomaga decyzje Kierującego Działaniem Ratowniczym (KDR) w zakresie 

medycznych działań ratowniczych. 

25. Współdziała z dowódcami odcinków taktycznych, sztabem, rzecznikiem prasowym 

PSP i psychologiem PSP.  

26. Realizuje inne zadania organizacyjno-medyczne wynikające z potrzeb akcji lub 

poleceń KDR.  
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4.3. KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO SZKOŁY PSP 

 

1. Nadzoruje sposób i organizację przeprowadzenia oraz przebieg szkoleń. 

2. Dokonuje oceny jakości szkoleń prowadzonych w szkole PSP. 

3. Przedkłada koordynatorowi ratownictwa medycznego służby roczne sprawozdania 

dotyczące realizacji szkoleń.  

4. Sprawuje merytoryczny nadzór nad wdrażaniem i realizacją zasad organizacji 

ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz 

poziomem wyszkolenia strażaków w szkole PSP i wyposażeniem szkolnej JRG 

PSP w sprzęt ratownictwa medycznego.  

5. Organizuje we współpracy z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa 

medycznego służby możliwość realizacji zadań ratownika / ratownika medycznego 

w JRG PSP. 

6. Współpracuje z właściwym terytorialnie Konsultantem ds. medycyny ratunkowej. 

7. Współpracuje z koordynatorami ratownictwa medycznego innych służb. 

8. Bierze udział w przedsięwzięciach organizacyjno-operacyjnych PSP. 

9. Współpracuje ze szkołami i ośrodkami szkolenia PSP. 

10. Bierze udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych nadających tytuł ratownika. 

11. Wnioskuje o modyfikację zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG. 

12. Organizuje szkolenia / ćwiczenia dla ratowników medycznych realizujących 

zadania w szkołach PSP, w celu uzyskania punktów edukacyjnych w ramach 

doskonalenia zawodowego.  

13. Bierze udział w naradach dotyczących współpracy podmiotów KSRG z innymi 

podmiotami ratownictwa medycznego.  

14. Opiniuje w zakresie merytorycznym osoby prowadzące zajęcia z KPP.  

15. Realizuje inne zadania organizacyjno-medyczne wynikające z potrzeb akcji lub 

poleceń KDR. 
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4.4. POWIATOWY (MIEJSKI) KOORDYNATOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

PSP 

 

1. Organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w komendach powiatowych (miejskich) PSP. 

2. Dokonuje oceny wiedzy i umiejętności strażaków w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 

3. Współpracuje z wojewódzkim koordynatorem ratownictwa medycznego służby  

w zakresie możliwości realizacji zadań ratownika / ratownika medycznego  

w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP. 

4. Sprawuje nadzór nad realizacją zasad organizacji ratownictwa medycznego  

w KSRG oraz utrzymanie standardu wyposażenia podmiotów ratowniczych  

w sprzęt ratownictwa medycznego. 

5. Bierze udział w przedsięwzięciach organizacyjno-operacyjnych komend 

powiatowych (miejskich) PSP, w szczególności w zakresie opracowywania 

powiatowych planów ratowniczych w zakresie ratownictwa medycznego. 

6. Prowadzi analizę akcji ratowniczych oraz dokumentacji działań ratowniczych  

w zakresie medycznych działań ratowniczych z terenu powiatu / miasta. 

7. Współpracuje w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń na poziomie Komendy 

Powiatowej (Miejskiej) PSP. 

8. Bierze udział w inspekcjach gotowości operacyjnej podmiotów KSRG na obszarze 

powiatu / miasta. 

9. Bierze udział w pracach Komisji Egzaminacyjnych nadających tytuł ratownika. 

10. Wnioskuje o modyfikację zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG  

do wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego służby. 

11. Organizuje doskonalenie zawodowe dla instruktorów realizujących zadania  

w KP /M PSP. 

12. Bierze udział w spotkaniach dotyczących współpracy podmiotów KSRG z innymi 

podmiotami ratownictwa medycznego.  

13. Wspomaga działania SK KP (M) PSP w zakresie dysponowania i alarmowania 

podmiotów ratowniczych. 

14. Pomaga komendantom powiatowym (miejskim) PSP we wskazaniu spośród 

ratowników KSRG ratowników szczególnie predysponowanych do realizacji zadań 

z zakresu ratownictwa medycznego w celu przeszkolenia ich do poziomu 

instruktorów ratownictwa medycznego.  

15. Wspomaga decyzje Kierującego Działaniem Ratowniczym w zakresie medycznych 

działań ratowniczych.  

16. Przedkłada wojewódzkiemu koordynatorowi ratownictwa medycznego służby 

roczne sprawozdania dotyczące realizacji szkoleń realizowanych w ramach 

jednostki organizacyjnej PSP.  

17. Realizuje inne zadania organizacyjno-medyczne wynikające z potrzeb akcji lub 

poleceń KDR.  
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4.5. INSTRUKTOR RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 

1. Prowadzi doskonalenie zawodowe z zakresu MDR w JRG PSP. 

2. Współpracuje z koordynatorem powiatowym / miejskim PSP w procesie 

doskonalenia zawodowego w JRG PSP. 

3. Dokonuje oceny wiedzy i umiejętności strażaków JRG w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy. 

4. Sprawuje nadzór nad realizacją zasad organizacji ratownictwa medycznego  

w KSRG. 

5. Sprawuje nadzór nad utrzymaniem w pełnej gotowości sprzętu ratownictwa 

medycznego będącego na wyposażeniu JRG PSP.  

6. Sprawuje nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji z medycznych 

działań ratowniczych. 

7. Współpracuje w organizacji i prowadzeniu ćwiczeń i szkoleń na poziomie Komendy 

Powiatowej (Miejskiej) PSP. 

8. Realizuje medyczne działania ratownicze w rocie medycznej podczas działań 

ratowniczych. 

9. Jako KMDR współpracuje z KDR.  

10. Jako KMDR współpracuje na miejscu działań ratowniczych z KAM. 

11. Realizuje inne zadania organizacyjno-medyczne wynikające z potrzeb akcji lub 

poleceń KDR. 

 

 

 

 

 

 

 

 


