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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- RATOWNIK MEDYCZNY-KIEROWCA 
 
 
 
 I. 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. 10 ustawy z dnia 08 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym, tj.: 
1) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 
2) posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu, 
3) wykazywać znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do 

wykonywania tego zawodu, 
4) posiadać następujące wykształcenie: 
- ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne lub 
- ukończona publiczna szkoła policealna lub niepubliczna szkoła policealna o 

uprawnieniach szkoły publicznej i posiadanie dyplomu potwierdzającego 
uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny” lub 

- posiada 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 

- posiada 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 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej Kwalifikacji do 
wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 z późn. zm.). 

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

4. Na potwierdzenie spełnienia wymagań, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2, oferent składa: 
a) zaświadczenie wydane przez uprawnionego lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w zespole wyjazdowym, 
b) zaświadczenie o posiadaniu aktualnego szczepienia WZW typu B. 

5. Spełniać wymagania do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, tj.: 
a) ukończone 24 lata, 
b) posiadać prawo jazdy kat. C lub co najmniej 3 letni okres posiadania prawa jazdy kat. B, 
c) złożyć zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza uprawnionego do badań osób 

kierujących pojazdami, 
e) posiadać orzeczenie psychologiczne, wystawione przez uprawnionego psychologa – art. 124 

ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 
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6. Oferenci pierwszy raz przystępujący do konkursu ofert w Pogotowiu, zobowiązani są 
zaliczyć z wynikiem pozytywnym jazdę próbną ambulansem oraz przedłożyć 
zaświadczenie o zaliczeniu jazdy próbnej, wystawione przez Kierownika Warsztatów 
Pogotowia. W celu umówienia się na jazdę próbną, należy skontaktować się z 
Kierownikiem Warsztatów telefonicznie 75 75 547 31, w terminie od 24 do 30 listopada 
2011 r.  

7. Posiadać doświadczenie w zawodzie ratownik medyczny-kierowca lub ratownik 
medyczny – co najmniej jeden rok w ostatnich dwóch latach w zespołach ratownictwa 
medycznego lub szpitalnych oddziałach ratunkowych, udokumentowane świadectwem 
pracy lub innym dokumentem, potwierdzonym przez strony umowy (szpital, dysponent 
zespołów ratownictwa medycznego). 

8. Złożyć oświadczenie o deklarowanym minimalnym czasie udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej, nie mniejszym niż 60 godz. miesięcznie. 

 
II. Oferenci nie mogą zaoferować stawek wyższych niż  28 zł za każdą godzinę udzielania 

świadczeń. 
 
 

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

następujących kryteriów: 
 

 
Wykształcenie medyczne   
Wyższe magisterskie kierunkowe 8 pkt 
Wyższe – licencjat   4 pkt. 
Studium zawodowe 2 pkt. 
Staż pracy na zajmowanym stanowisku ratownika medycznego lub 
ratownika medycznego kierowcy (należy przedłożyć świadectwo pracy 
lub innym dokument potwierdzony przez strony umowy (szpital, 
dysponent zespołów ratownictwa medycznego) 

 

Powyżej 6 lat  6 pkt. 
4-6 lat 4 pkt. 
1-3 lat 2 pkt. 
Doskonalenie zawodowe  
Kurs doskonalący o profilu medycznym (dotyczy kursu doskonalącego 
120 pkt.) 

6  pkt. 

Kursy doskonalące typu ALS,EPLS, BTLS (ITLS) po 2 pkt. 
Kursy doskonalące inne o profilu medycznym   po 1 pkt. 
Kategoria prawa jazdy  
C 4 pkt. 
B 2 pkt. 
 
 
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) w dniu ogłoszenia konkursu ofert byli zatrudnieni w Pogotowiu Ratunkowym w 
Jeleniej Górze lub wykonywali świadczenia na podstawie umowy-cywilno 
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prawnej zawartej z Pogotowiem Ratunkowym w Jeleniej Górze i jednocześnie 
zaoferowali największą liczbę godzin świadczeń opieki zdrowotnej  w miesiącu,  
a w dalszej kolejności oferentów, którzy: 

2)   zaoferowali najniższe stawki,  
3) co do których opinia wydana przez Z-cę Dyrektora ds. Medycznych Pogotowia, 

wydana na wniosek komisji konkursowej, nie jest negatywna. 
 
 
 
 
 
 


