
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

poszukuje kandydatów na stanowisko  

LEKARZA KOORDYNATORA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

 
Działając na podstawie art. 29 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 
2006 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zatrudni do pracy LEKARZA KOORDYNATORA 

RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  

Miejsce wykonywania pracy: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego 

Główne obowiązki:  

• nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych,  

• koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia 
jednostek systemu (szpitalne oddziały ratunkowe, zespoły ratownictwa medycznego, w tym 
lotnicze zespoły ratownictwa medycznego) spoza jednego rejonu operacyjnego,  

• udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy,  

• udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego,  

• pełnienie całodobowego dyżuru,  

• inne obowiązki wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego.  

 

Wymagania:  

�  wykształcenie: wyższe medyczne lekarskie 

� doświadczenie: co najmniej 3-letni staż pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym  
lub w zespole ratownictwa medycznego 

� pozostałe wymagania niezbędne:  

� spełnianie wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym  
dla lekarza systemu tj. posiadanie tytułu specjalisty lub ukończenie co najmniej drugiego 
roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej; dopuszczalne - posiadanie 
specjalizacji lub tytułu specjalisty albo ukończenie co najmniej drugiego roku specjalizacji  
w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, 
chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii  
lub pediatrii, albo: lekarz posiadający 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza  
w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole 
ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala 

� znajomość ustaw o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o działalności leczniczej,  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

 

Wymagania dodatkowe: 

� umiejętność obsługi komputera i urządzeń techniki biurowej 

� umiejętność posługiwania się środkami łączności 

 

Szczegółowe informacje odnośnie naboru można uzyskać w  Warmińsko-Mazurskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Olsztynie, 10-959 Olsztyn, ul. Al. Marszałka Piłsudskiego 7/9 pokój nr 307 lub 

pod nr tel. 89 524 7677  
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