
Aneks nr 2 
do regulaminów rozgrywek  

      obowiązujących w sezonie 2016/2017 
 
 

Objaśnienia dotyczące służb medycznych zabezpieczających zawody 
 

Pod pojęciem pielęgniarki rozumie się osobę posiadającą prawo wykonywania tego zawodu 
stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz osobę 
będącą obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego, o ile spełniła wymagania 
związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki na terytorium Polski. 
 

Pielęgniarką systemu jest pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się  
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, 
pediatrii, a także pielęgniarka posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny  
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, 
pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach 
pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym. 
 

Ratownikiem jest osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika. 
 

Ratownikiem medycznym jest osoba, która spełnia następujące wymagania: 
a) ukończyła studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne,  

lub 
b) ukończyła publiczną szkołę policealną lub niepubliczną szkołę policealną o uprawnieniach szkoły 

publicznej i posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego „ratownik medyczny”, 
lub 

c) 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 

d) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu ratownika medycznego nabyte w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim 
Europejskiego 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. zmianami). 

 

Pod pojęciem zespołu wyjazdowego bez lekarza rozumie się zespół ratownictwa medycznego 
podstawowego w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania 
medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. 
 

Zespołem wyjazdowym z lekarzem jest zespół ratownictwa medycznego podstawowego w skład 
którego wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności 
ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny. 
 

Patrolem ratowniczym jest zespół zdolny do podejmowania czynności pierwszej pomocy wobec 
osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, składający się z co najmniej 
dwóch ratowników i odpowiednio wyposażony w środki pomocy medycznej oraz środki łączności 
bezprzewodowej umożliwiające natychmiastowy kontakt z innymi osobami zaangażowanymi  
w bezpieczeństwo imprezy masowej. 


