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Warszawa, dnia 12 czerwca 2020 r. 

 

PROTOKÓŁ  

z I Posiedzenia Zespołu ds. szkoleń przy Radzie ds. SWD PRM 

Data spotkania: 28 maja 2020 r., godz. 09:15 – 13:00 

Miejsce spotkanie: posiedzenie odbyło się w formie telekonferencji 

Uczestnicy spotkania:  

I. Przedstawiciele Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego: 

1) Klaudiusz Nadolny  – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 

2) Anna Karman – Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności, Ministerstwo 

Zdrowia 

3) Wojciech Biela  – Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej 

4) Marta Foryś  – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 

5) Karol Wojtczak  – Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 

6) Jakub Bonawentura Wakuluk  – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu 

 

II. Przedstawiciele Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego: 

1) Mateusz Komza  – Zastępca Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego  ds. KCMRM 

2) Paulina Granat  – Specjalista w Dziale SWD PRM 

3) Jakub Czarski – Główny specjalista w Zespole ds. Rozwoju SWD PRM 

 

III. Eksperci: 

1) Michał Borowczyk –  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 

2) Daniel Celiński –  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

3) Edyta Gadomska – Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, Ministerstwo Zdrowia 

4) Tobiasz Janus – Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki, Ministerstwo Zdrowia 

5) Danuta Klimasara – Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności, Ministerstwo 

Zdrowia 

6) Michał Kucap – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 

7) Michał Nowak – Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu 

8) Marta Opałka – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 
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9) Ilona Pala – Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej 

10) Grzegorz Rzońca – Wojewódzka Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie 

11) Michał Skuciński – Krakowskie Pogotowie Ratunkowe w Krakowie 

12) Arkadiusz Stasicki – Bielskie Pogotowie Ratunkowe w Bielsku-Białej 

13) Piotr Szwedziński – Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach 

14) Stanisław Świeżewski – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 

15) Michał Waszkiewicz – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

Ponadto w posiedzeniu brał udział także pracownik Działu ds. SWD PRM Pan Artur Suprun – Główny 

Specjalista. 

Przebieg posiedzenia: 

1) I Posiedzenie Zespołu otworzył Pan Mateusz Komza, witając wszystkich uczestników. Każdy 

z uczestników przedstawił się i poinformował, który podmiot reprezentuje. W posiedzeniu 

wzięło udział łącznie 24 osób, jedna osoba usprawiedliwiła swoją nieobecność. 

2) Następnie Pan Mateusz Komza przedstawił plan posiedzenia Zespołu, do którego żaden 

z uczestników nie wniósł zastrzeżeń. 

3) Omówiono kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem Zespołu.  

4) Przedstawiono podstawy prawne organizowania przez Krajowe Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego (KCMRM) następujących kursów: kursu uprawniającego do pracy 

na stanowisku wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, kursu uprawniającego 

do pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, kursu doskonalącego dla dyspozytora 

medycznego odbywanego w ramach rozwoju zawodowego dyspozytora medycznego. 

5) Omówiono obecny etap budowy ośrodka szkoleniowego (historia, stan prac, plany budynku, 

rozkład pomieszczeń i wyposażenie), który będzie znajdował się w budynku KCMRM. 

6) Pan Mateusz Komza zaprezentował wstępny harmonogram szkoleń, w tym planowaną liczbę 

grup szkoleniowych, planowane godziny przeprowadzania szkoleń. Następnie Pan Jakub 

Czarski przedstawił wstępne założenia organizacji szkoleń, główne cele kształcenia oraz 

poglądowe dane i statystyki. 

7) Pan Klaudiusz Nadolny omówił propozycje programu merytorycznego szkolenia dyspozytorów 

medycznych w KCMRM na podstawie obowiązującego programu oraz propozycji jego 

aktualizacji ze strony Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 
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8) Przeprowadzono dyskusję dotyczącą proponowanych założeń i rekomendacji do programów 

kursów, które będą przeprowadzane przez KCMRM. Pani Marta Opałka (przedstawiciel 

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) wskazała, iż aktualnie trwają prace nad 

aktualizacją obecnie obowiązującego programu kursu dla dyspozytorów medycznych. Poddała 

do zastanowienia kwestię przeprowadzania aktualizacji programu w sytuacji, gdy od 1 stycznia 

2021 roku kursy te będą przeprowadzane przez KCMRM na podstawie programu 

opracowanego przez KCMRM. Przedstawiciel Departamentu Kształcenia i Nauki Ministerstwa 

Zdrowia, Pani Edyta Gadomska, wskazała, iż na chwilę obecną nie planowano nowelizacji 

rozporządzenia dotyczącego doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych. Obecnie 

odbywają się prace nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego oraz o samorządzie 

zawodowym ratowników, w związku z czym w niewielkim stopniu kształcenie ratowników 

ulegnie zmianie. W ocenie Pani Edyty Gadomskiej nie ma aktualnie potrzeby aktualizacji 

programu kursów. Poddano pod rozwagę kwestię dwóch okresów doskonalenia zawodowego 

dla osoby, która wykonuje zawód ratownika medycznego oraz dyspozytora medycznego – do 

zastanowienia kwestia połączenia pewnych zakresów szkoleń tak aby nie było podwójnego 

okresu doskonalenia zawodowego. Pani Anna Karman (przedstawiciel Departamentu 

Ratownictwa Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia) wskazała, iż w odniesieniu do 

nowelizacji obecnie obowiązującej legislacji, obecnie trwają prace wewnętrzne w tym zakresie. 

Pan Mateusz Komza podkreślił, iż formuła prowadzenia doskonalenia zawodowego 

dyspozytorów medycznych ulegnie zmianie, m. in. poprzez to, iż każdy z dyspozytorów 

odbywający szkolenie w centrum szkoleniowym KCMRM będzie miał osobne stanowisko 

pracy identycznie wyposażone jak w realnych warunkach  

w dyspozytorniach medycznych, takie same profile na Konsoli Dyspozytorskiej, wszystko po 

to, aby jak najlepiej odwzorować realne warunki pracy. 

Pani Danuta Klimasara (przedstawiciel Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 

Ministerstwa Zdrowia) wskazała, iż przy planowaniu programu kursów, warto rozważyć 

rozszerzenie u dyspozytorów medycznych wiedzy z zakresu kwestii prawnych m. in. danych 

osobowych, itd. Pani Edyta Gadomska zwróciła także uwagę, iż na etapie tworzenia programu 

kursu powinno być już określone jaka część programu będzie częścią praktyczną, jaką 

teoretyczną, a jaką można przeprowadzić w formie e-learningu. 

9) Podsumowano przebieg I Posiedzenia Zespołu ds. szkoleń i ustalono, że w oparciu o przekazane 

informacje przez Członków Zespołu ds. szkoleń oraz ekspertów oraz obecnie dostępnych 

materiałów KCMRM przygotuje projekt dokumentu rekomendacji do kierunku i zakresu 

szkoleń, które będą organizowane przez KCMRM z wykorzystaniem SWD PRM. Projekt 
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następnie zostanie przekazany do Członków Zespołu ds. szkoleń oraz ekspertów celem 

zgłaszania uwag i uzupełnienia treści. Zgłoszone uwagi i uzupełnienia zostaną omówione na 

kolejnym posiedzeniu Zespołu ds. szkoleń. 

 

Protokół sporządziła: 

Paulina Granat 

 

Protokół zatwierdził: 

Mateusz Komza 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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