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Przedmiot sprawy

Wydawanie Kart doskonalenia zawodowego ratowników medycznych i Kart 
doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, zatrudnionych w 
jednostkach systemu Państwowe Ratownictw Medyczne, w celu dokumentowania 
ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego, realizowanego w różnych 
formach kształcenia, w okresach edukacyjnych określonych przepisami prawa.

Kogo dotyczy?  ratownika medycznego
 dyspozytora medycznego

Co przygotować? Kserokopię pierwszego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić?

 Wniosek o Wydanie Karty Doskonalenia Zawodowego Ratownika 
Medycznego

 Wniosek o Wydanie Karty Doskonalenia Zawodowego Dyspozytora 
Medycznego

Jak wypełnić 
dokumenty? Czytelnie, drukowanymi literami

Ile muszę zapłacić? Karty doskonalenia zawodowego wydawane są bezpłatnie

Kiedy złożyć 
dokumenty?

Godziny przyjmowania wniosków (dla doręczeń osobistych) codziennie od 7.30 do  
15.30

Gdzie załatwię 
sprawę?

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Oddział Ratownictwa Medycznego
Pok. 519 i 530

Czy sprawę załatwię 
drogą 
elektroniczną?

Wypełniony wniosek wraz z kserokopią dyplomu można przesłać drogą 
elektroniczną za pomocą platformy ePUAP

Co zrobi urząd? Po analizie złożonych dokumentów zostanie wydana karta doskonalenia 
zawodowego na odpowiedni okres edukacyjny. 

Jaki jest czas 
realizacji?

W przypadku osobistego złożenia poprawnie wypełnionego wniosku oraz kserokopii 
dokumentu poświadczającego wymagane kwalifikacje, osoba zainteresowana 
w tym samym dniu otrzymuje kartę doskonalenia zawodowego. 
Wniosek złożony drogą korespondencyjną załatwiany jest niezwłocznie.

Jak się odwołać?

 interwencje, opinie oraz sugestie wyrażone na piśmie w Biurze Obsługi Klienta,
 interwencje, opinie oraz sugestie ustne:

a) u kierownika Oddziału Ratownictwa Medycznego oraz pracowników 
merytorycznych Oddziału, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy,

b) u Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW 
w każdy poniedziałek, w godzinach urzędowania.

Informacje 
dodatkowe

Wzory wniosków o wydanie kart doskonalenia zawodowego są dostępne na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 
http://bip.kielce.uw.gov.pl, w sekcji: Sprawy do załatwienia w urzędzie/karty usług 
oraz na stronie internetowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
ŚUW w Kielcach http://czkw.kielce.uw.gov.pl, w sekcji: Państwowe Ratownictwo 
Medyczne. 

http://bip.kielce.uw.gov.pl/
http://czkw.kielce.uw.gov.pl/
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Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie 
doskonalenia  zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1884).

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1620).
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