
 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 

 

RADOMSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU 

 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,  Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, posiada osobowość 

prawną (dalej: Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu ) działa na podstawie: 

1.  Powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 

2.  Wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; 

3.  Statutu; 

4.  Regulaminu organizacyjnego. 

§ 2 

 

Regulamin organizacyjny Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu określa  

w szczególności: 

1.  Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń  

w  komórkach organizacyjnych podmiotu, 

2.  Organizację i zadania poszczególnych komórek, 

3.  Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 

4.  Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, 

5.  Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków 

publicznych, 

6.  Sposób kierowania komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu. 

 

§ 3 

 

1.  Podmiot leczniczy działa pod nazwą Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

2.  Podmiot leczniczy może używać nazwy skróconej: RSPR. 

3.  Siedzibą podmiotu leczniczego jest Radom, ul. Tochtermana 1. 

 

  

Miejsce udzielania świadczeń 

 

§ 4 

 

Obszar działania  Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w zakresie 

ratownictwa medycznego określa Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 

dla Województwa Mazowieckiego. 

     Obszar działania Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu może 

obejmować całe województwo  mazowieckie, inne województwa, jak również inne kraje. 
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Cele i zadania podmiotu 

 

§ 5 

 

Celem działania Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu jest udzielanie 

świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego 

pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia. 

Działalność podstawowa – medyczna prowadzona jest przez Radomską Stację Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, w której skład wchodzi jednostka 

organizacyjna 01 Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego obejmująca komórki 

organizacyjne wyszczególnione w Załączniku Nr 2. 

 

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych 

 

§ 6 

 

1. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu udziela świadczeń zdrowotnych  

w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia powodującego zagrożenie życia, a w szczególności do jej zadań należy: 

a) udzielanie w miejscu zdarzenia świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, 

porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego 

zagrożenie życia, 

b) orzekanie o stanie zdrowia, 

c) udzielanie niezbędnej pomocy medycznej w przypadkach klęsk żywiołowych, 

katastrof oraz innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w skali masowej, 

d) prowadzenie rejestracji zgłoszeń, dokumentacji medycznej chorych, którym  

w związku z wypadkiem, urazem, porodem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia 

powodującym zagrożenie życia została udzielona pomoc, 

e) przekazywanie informacji właściwym podmiotom leczniczym o pomocy udzielanej 

przez zespoły wyjazdowe w przypadkach ważnych ze względu na stan zdrowia 

chorego, 

f) wykonywanie specjalistycznych transportów sanitarnych. 

2. Miejscem przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach, ustalania priorytetów i niezwłocznego 

dysponowania zespołów ratownictwa medycznego w razie wypadku, urazu, porodu, 

nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia, dla rejonu  

w Radomiu jest Centrum Dyspozytorskie. 

3. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu udziela bezpłatnie świadczeń 

zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom uprawnionym do ich 

uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu udziela świadczeń zdrowotnych 

wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. 

5. Prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia.  

6. Prowadzenie działalności dydaktycznej. 

7. Prowadzenie działalności gospodarczej inna niż medyczna, o ile nie przeszkadza ona  

w prowadzeniu działalności leczniczej. 

8. Informacja o rodzaju i zakresie świadczeń medycznych Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu zostanie podana do wiadomości publicznej w sposób 

zwyczajowo przyjęty w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu 
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(informacja w komórkach organizacyjnych dot. wglądu do Regulaminu Organizacyjnego, 

strona internetowa). 

 

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa 

podmiotu 

 

§ 7 

 

1. Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu kieruje Dyrektor powołany przez 

Prezydenta Miasta Radomia - który podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące jej 

funkcjonowania, reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi pełną odpowiedzialność za 

zarządzanie zakładem. 

2. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników. 

3. Dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, jako kierownik zakładu 

pracy, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie zakładem w szczególności: 

a) odpowiada za zabezpieczenie wykonania zadań statutowych, 

b) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania Radomskiej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu,   

c)  kieruje działalnością zakładu i reprezentuje go na zewnątrz, 

d) realizuje politykę kadrową, 

e) zarządza mieniem zakładu. 

4. Przy Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu działa powołana przez Radę 

Miejską – Rada Społeczna, jako organ inicjujący i opiniodawczy organu założycielskiego 

oraz jako organ doradczy Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu. 

5. Dyrektor kieruje Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przy pomocy: 

    a) Zastępcy dyrektora ds. eksploatacyjnych, 

    b) Głównego księgowego, 

    c) Kierownika Działu Usług i Ambulatorium, 

    d) Przełożonej pielęgniarek, 

    e) Kierowników innych komórek organizacyjnych, 

    f) Pracowników samodzielnych stanowisk. 

 

§ 8 

 

1. Zastępca dyrektora ds. eksploatacyjnych, Główny księgowy zakładu, kierownicy komórek 

organizacyjnych - w sprawach niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora - 

kierują pracą podległych im komórek i odpowiadają za prawidłowe wykonywanie zadań 

objętych zakresem działania tych komórek. 

2. Główny księgowy zakładu wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy głównego 

księgowego. 

§ 9 

 

1. Kierownik Działu Usług i Ambulatorium oraz Przełożona pielęgniarek podlegają 

bezpośrednio Dyrektorowi zakładu. 

2. Kierownik Działu Usług i Ambulatorium odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie 

organizacji pracy komórek merytorycznych w Radomskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu oraz za nadzór nad: 

    a) prawidłowym wykonywaniem świadczeń zdrowotnych, 
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    b) gospodarką lekami a w szczególności lekami narkotycznymi i psychotropowymi, 

    c) stanem i prawidłowością wykorzystania sprzętu medycznego, 

    d) całością spraw związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 

 

Struktura organizacyjna 

 

§ 10 

 

1. Strukturę organizacyjną zakładu - poza komórkami organizacyjnymi prowadzącymi 

działalność medyczną – tworzą również komórki organizacyjne oraz samodzielne 

stanowiska pracy prowadzące obsługę administracyjną i gospodarczą tj. Dział statystyki, 

dokumentacji medycznej, organizacji, nadzoru i szkoleń; Główny księgowy oraz Dział 

ekonomiczno-finansowy; Dział ds. służb pracowniczych i socjalnych; Dział transportu 

sanitarnego; Samodzielne stanowiska ds.: bezpieczeństwa i higieny pracy; zaopatrzenia, 

eksploatacyjno-administracyjnych, p.poż. i zamówień publicznych; Pracownicy obsługi. 

2. Szczegółowe zadania i zakresy czynności komórek i stanowisk opisanych w ust. 1 są 

zawarte w indywidualnych zakresach czynności poszczególnych pracowników. 

3. Szczegółową strukturę organizacyjną (schemat organizacyjny) Radomskiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszego 

Regulaminu. 

 

§ 11 

 

1. Przełożona pielęgniarek jest bezpośrednim zwierzchnikiem pielęgniarek, dyspozytorów 

medycznych, ratowników medycznych oraz pracowników obsługi. 

2. Przełożona pielęgniarek wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy przełożonej 

pielęgniarek. 

3. Przełożona pielęgniarek zobowiązana jest do zapewnienia właściwych warunków 

umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

W szczególności do zadań Przełożonej pielęgniarek należy: 

a) opracowanie struktury organizacyjnej:  

- określenie liczby i rodzaju stanowisk pracy średniego i niższego personelu medycznego 

- ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, 

- ustalenie kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach. 

b) planowanie zatrudnienia pielęgniarek, położonych i innych podległych pracowników, 

c) sporządzanie harmonogramów pracy średniego personelu medycznego zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz nadzór nad sporządzaniem 

harmonogramów pracy niższego personelu medycznego, 

d) planowanie urlopów podległego personelu, 

e) przestrzeganie regulaminu pracy wśród personelu, 

f) systematyczne ocenianie, jakości świadczonych usług, stosowanych metod, 

wyposażenia oraz obsługi poszczególnych stanowisk pracy - w tym ich bieżącego stanu 

sanitarno – higienicznego. 

g) określenie zasobów niezbędnych do właściwej realizacji świadczeń, 

h) opracowanie i doskonalenie systemu oceniania i motywowania pracowników. 

4. Przełożona pielęgniarek będąc zobowiązana do zapewnienia wysokiej, jakości 

świadczonych usług pracy podległy jej personel uczestniczy w: 

a) planowaniu zadań zakładu, 

b) wdrażaniu programów zapewniających wysoką, jakość udzielanych świadczeń, 
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c) diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych zakładu, stanowiących 

zagrożenia dla sprawnej organizacji pracy,  

d) ocenie świadczonych usług, 

e) planowaniu remontów i wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy w sprzęt, 

narzędzia i niezbędne środki do realizacji zadań.  

 

§ 12 

 

Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialne są w szczególności za: 

1. kierowanie podległym działem, 

2. prawidłowy podział pracy w podległych działach, dokonywanie szczegółowego podziału 

czynności między poszczególnych pracowników, 

3. realizację zadań nadzorowanego działu ( komórki organizacyjnej), 

4. sprawowanie kontroli wewnętrznej w zakresie nadzorowanych zadań, 

5. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy podległej komórki 

organizacyjnej, 

6. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy podległych pracowników oraz przepisów  

o zachowaniu tajemnicy służbowej i państwowej, 

7. nadzór nad przechowywaniem dokumentacji i jej archiwizowaniem, 

8. nadzór nad zabezpieczeniem mienia i dbałością o właściwą jego eksploatację  

i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

9. nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących w zakładzie Regulaminów, Instrukcji  

i Zarządzeń wewnętrznych, 

10. pełnienie funkcji administrującego danym zasobem (ADZ) tj. ochronę danych osobowych 

w podległej komórce, w której przetwarzane są dane osobowe. 

 

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz warunki ich współdziałania 

 

§ 13 

 

  Działalność podstawowa – medyczna prowadzona jest przez Radomską Stację 

Pogotowia Ratunkowego w Radomiu, ul. Tochtermana 1, w której skład wchodzi jednostka 

organizacyjna 01 Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego obejmująca komórki 

organizacyjne wyszczególnione w Załączniku nr 2. 

 

Zasady działania obowiązujące na stanowisku Dyspozytora medycznego w Centrum 

Dyspozytorskim: 

 

§ 14 

 

1. Dyspozytor medyczny pełniący dyżur jest odpowiedzialny za przyjmowanie wezwań do 

zdarzeń nagłych, ustalanie priorytetów oraz niezwłoczne dysponowanie zespołami 

ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny przyjmuje również i zlecenia transportu 

sanitarnego. 

2. Dyspozytor medyczny obowiązany jest punktualnie rozpocząć dyżur po uprzednim 

dokonaniu następujących czynności: 

a) podpisaniu listy obecności, 

b) zapoznaniu się z zarządzeniami zapisanymi w „Książce raportów dyspozytorskich”, 
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c) sprawdzeniu obecności i gotowości wyjazdowej pracowników zespołów ratownictwa 

medycznego i pozostałych zespołów wyjazdowych,               

d) odebraniu od zdającego dyżur dyspozytora nie zrealizowanych wezwań, 

e) przyjęciu i sprawdzeniu sprawności sprzętu teleinformatycznego. 

3. Dyspozytorzy medyczni obowiązani są podczas pełnienia dyżuru do stałego przebywania 

w pomieszczeniu dyspozytorni. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności opuszczenia przez dyżurnego dyspozytora 

pomieszczenia – zobowiązany jest pozostawić przy telefonie alarmowym zastępcę tj. 

drugiego dyspozytora medycznego pełniącego równocześnie dyżur. 

5. Do zadań dyspozytora medycznego należy: 
    a) przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne 

dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, a także 

pozostałych zespołów wyjazdowych, 

    b) przyjmowanie zleceń na wykonywanie transportu sanitarnego, 

    c) sprawowanie nadzoru nad należytą szybkością wyjazdów zespołów ratowniczych oraz 

nad realizacją przekazanych wezwań, 

    d) przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy, 

    e) przekazywanie osobie kierującej akcją prowadzenia czynności ratunkowych, zwanej  

dalej „kierującym”, niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie medycznych 

czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia, 

    f) zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych 

medycznych czynnościach ratunkowych, 

    g) powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego 

sytuacja na miejscu zdarzenia, jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa 

medycznego, 

    h) powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem a w szczególności 

jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, 

    i) w razie konieczności użycia jednostek systemu tj. zespołów ratownictwa medycznego  

i lotniczych zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów 

ratunkowych spoza obszaru działania Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu – powiadamianie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, 

    j) prowadzenie dokumentacji medycznej – zgodnie ze wskazaniami opisanymi w rozdz.. VI 

Dokumentacja medyczna. 

 

§ 15 

 

Do zadań zespołów ratownictwa medycznego należy niezwłoczne podejmowanie 

medycznych czynności ratunkowych – po przybyciu na miejsce zdarzenia. 

 

§ 16 

 

Rodzaje zespołów ratownictwa medycznego: 

 

1) zespoły specjalistyczne, w skład, których wchodzą, co najmniej trzy osoby uprawnione 

do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: 

 

 lekarz systemu, 

 pielęgniarka systemu, 
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 ratownik medyczny oraz kierowca ambulansu. 

 

Zespoły specjalistyczne wyposażone są w sprzęt ratowniczy oraz zestaw leków i materiałów 

medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami określonymi przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

2) zespoły podstawowe, w skład, których wchodzą, co najmniej dwie osoby uprawnione do 

wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym: 

 pielęgniarka systemu, 

 lub ratownik medyczny  

 kierowca ambulansu. 

 

W skład obsady zespołu podstawowego może wchodzić lekarz. Zespoły podstawowe 

ratownictwa medycznego wyposażone są w sprzęt ratowniczy oraz zestaw leków i materiałów 

medycznych zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami określonymi przez 

Narodowy Fundusz Zdrowia. 

 

Zespoły specjalistyczne oraz zespoły podstawowe ratownictwa medycznego są włączone  

w wojewódzki system Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

 

§ 17 

 

Pozostałe zespoły wyjazdowe Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu: 

 

1. zespoły wyjazdowe funkcjonujące w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

(NPL).  

 

Do zadań zespołów wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej należy: 

a) udzielane świadczeń odpowiednio przez lekarza lub pielęgniarkę w domu 

świadczeniobiorcy w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 

zdrowia świadczeniobiorcy od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00 do 8.00 dnia 

następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 

8.00  do  8.00 dnia następnego;  

b) zakres świadczeń w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej  

i pielęgniarskiej obejmuje świadczenia zdrowotne:  

      - lekarskie udzielane w domu świadczeniobiorcy, z wyłączeniem stanów 

bezpośredniego zagrożenia życia, a w szczególności w sytuacjach: utraty 

przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych 

zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach, 

nagłej duszności, porażenia  prądem elektrycznym, porodu, dolegliwości związanych 

z ciążą oraz nagłych  zachorowań w miejscu publicznym;  

      - pielęgniarskie udzielane w domu świadczeniobiorcy, wynikające z ciągłości 

zachowania leczenia i pielęgnacji. 

 

2. zespół sanitarny typu „N” (neonatologiczny) udzielający świadczeń w rodzaju pomoc 

doraźna i transport sanitarny. 

 



8 

 

Do zadań zespołu sanitarnego typu „N” należy udzielanie świadczeń w stanach nagłego 

pogorszenia stanu zdrowia, w tym wykonywanie transportu sanitarnego noworodka chorego, 

w szczególności, w następujących stanach chorobowych: 

a) niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji; 

b) niewydolność układu krążenia; 

c) stany po operacjach chirurgicznych; 

d) noworodki wymagające transfuzji wymiennej; 

e) konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym zakładzie opieki zdrowotnej; 

f) inne (w szczególności drgawki, niska waga urodzeniowa). 

 

 W przypadkach uzasadnionych medycznie dopuszcza się realizację przez zespół sanitarny 

typu „N” transportu sanitarnego, z wykorzystaniem inkubatora, dziecka chorego do 25 

tygodnia wieku metrykalnego w stanach chorobowych określonych powyżej. 

 

§ 18 

 

1. Pracą każdego zespołu kieruje „kierujący zespołem”, którym jest: 

    a) w zespole specjalistycznym - lekarz 

    b) w zespole podstawowym - wyznaczony lekarz, pielęgniarka lub ratownik medyczny 

2. Kierujący zespołem ratownictwa medycznego i pozostałych zespołów wyjazdowych ma –  

    podczas akcji ratowniczej - obowiązek: 

a) niezwłocznie podjąć samodzielnie medyczne czynności ratunkowe – zgodnie  

z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami, 

b) koordynować pracą podległego mu personelu zespołu, 

c) utrzymywać łączność z dyżurnym dyspozytorem medycznym, 

d) w razie konieczności – kontaktować się z bezpośrednim przełożonym lub innym 

lekarzem dyżurnym pogotowia, 

e) osobiście przekazać przywiezionego pacjenta lekarzowi izby przyjęć szpitala lub  

SOR-u podając krótki wywiad nt. stanu pacjenta i wykonanych procedur medycznych 

oraz zaordynowanych leków, 

f) niezwłocznie po wykonaniu akcji ratowniczej - zgłosić dyżurnemu dyspozytorowi 

zakończenie realizacji zlecenia, 

g) ponosi odpowiedzialność za działania medyczne podejmowane zarówno samodzielnie 

jak i przez podległy personel zespołu a także za pełne i prawidłowe sporządzenie 

dokumentacji medycznej podejmowanych akcji. 

 

Obowiązki w razie śmierci pacjenta 

 

§ 19 

 

1. W przypadku zgonu w miejscu wypadku, do którego został wezwany zespół ratownictwa 

medycznego, lekarz lub kierujący zespołem ratownictwa medycznego powiadamia Policję 

i przekazuje pisemne stwierdzenie zgonu funkcjonariuszowi policji. 

2. Jeżeli zgon pacjenta nastąpił przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego,  

a okoliczności śmierci sugerują znamiona przestępstwa lub samobójstwa albo nie można 

ustalić tożsamości zwłok, lekarz zespołu ratownictwa medycznego ma obowiązek 

niezwłocznego zawiadomienia policji. W tej sytuacji pisemne stwierdzenie zgonu lekarz 

przekazuje funkcjonariuszowi policji. 
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3. Kartę zgonu, lekarze pogotowia ratunkowego wystawiają w przypadku: 

a) gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia karty zgonu ( tj. lekarza, który  

w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał choremu świadczeń zdrowotnych) bądź 

b) lekarz taki zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca, w którym znajdują 

się zwłoki, albo 

c) lekarz ten z powodu choroby lub innej uzasadnionej przyczyny nie może dokonać 

oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania. 

4. Kartę zgonu wypełnia się na ustalonym wzorze karty zgonu określonym  

w obowiązujących przepisach. 

5. Jeżeli lekarz zespołu ratownictwa medycznego stwierdzający zgon, po wyczerpaniu 

wszystkich stosownych środków, nie może ustalić przyczyny zgonu oraz gdy nie ma 

podstaw do podejrzenia zabójstwa lub samobójstwa, lekarz wpisuje, w miejscu 

przeznaczonym na wpisanie przyczyn zgonu, adnotację „przyczyna zgonu nieznana”.  

Oprócz karty zgonu lekarz zespołu pobiera od rodziny zmarłego lub innych osób obecnych  

w miejscu zdarzenia pisemne oświadczenie, że zespół nie udzielił jakichkolwiek informacji 

dotyczących zakładów pogrzebowych. 

W przypadku zgonu w karetce pogotowia ratunkowego, zwłoki należy przekazać: do 

Zakładu Patomorfologii wypełniając każdorazowo dokładnie „Kartę sekcyjną”. 

Zwłoki przekazywane do Zakładu Patomorfologii winny być zabezpieczone folią oraz 

opisane danymi identyfikacyjnymi zmarłego tj. imię i nazwisko osoby zmarłej, PESEL osoby 

zmarłej a w przypadku braku nr PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, datę i godzinę zgonu. Zakłada się na przegub dłoni albo palce ręki albo stopę 

osoby zmarłej. 

Gdy zgon nastąpi w ambulansie – lekarz ma obowiązek powiadomienia o zaistniałym 

fakcie rodzinę zmarłego, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, a w sytuacji braku 

takich możliwości policję. 

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi  

 

§ 20 

 

1. Warunki współdziałania Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu z innymi 

podmiotami leczniczymi regulują zapisy umowy zawartej z Narodowym Funduszem 

Zdrowia o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 

2. Przyjęcie do szpitala pacjenta przywiezionego przez zespół ratownictwa medycznego 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu w celu kontynuacji świadczeń 

zdrowotnych jest potwierdzane w dokumentacji przez Szpitalny Oddział Ratunkowy lub 

Izbę Przyjęć. 

3. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się  

z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz z poszanowaniem 

praw pacjenta. 

 

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz opłaty za jej udostępnianie 

 

§ 21 

 

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Radomska Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Radomiu prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze 

świadczeń zdrowotnych zakładu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 
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2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz.417  

i Nr 76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 96, poz.620) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia  

z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej  

w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. Nr 252 poz. 

1697). 

2. Zakład zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji, o której mowa w pkt. 1. 

3. Dokumentacja medyczna obejmuje dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu 

zdrowia pacjenta lub udzielonych mu przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu świadczeń zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych  

w cytowanej na wstępie ustawie. 

4. Rodzaje dokumentacji medycznej: 

a) Księga dysponenta zespołów ratownictwa medycznego – oznaczona danymi 

identyfikującymi zakład tj. nazwą zakładu, adresem zakładu wraz z numerem telefonu, 

kodem identyfikacyjnym zakładu stanowiącym I część systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych, nazwą jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący 

V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz nazwą komórki 

organizacyjnej, – która zawiera: 

        - datę zgłoszenia, ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty w   

          systemie 24-godzinnym, 

        - oznaczenie miejsca zdarzenia, 

        - wskazanie przyczyny wezwania( objawy), 

        - oznaczenie wzywającego, 

        - oznaczenie pacjenta imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, PESEL i jego numer  

           telefonu, 

        - oznaczenie zespołu ratownictwa medycznego, 

        - oznaczenie godziny i minuty, w systemie 24-godzinnym, przekazania zlecenia      

          zespołowi ratownictwa medycznego, 

        -oznaczenie godziny i minuty, w systemie 24-godzinnym wyjazdu zespołu 

ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, 

        - informację o zaleceniach, co do dalszego postępowania z pacjentem, 

        - imię i nazwisko lub kod przyjmującego wezwanie oraz jego podpis. 

b) Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego - zgodnie z załącznikiem nr 

3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

c) Karta medycznych czynności ratunkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów  

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, która jest 

dołączona do karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. 

d) Księga Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska- opatrzona jest danymi 

identyfikującymi zakład: nazwa zakładu i jego siedzibę, adres zakładu wraz  

z numerem telefonu, kod identyfikujący zakładu stanowiący I część systemu 

resortowego; nazwę komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym, 

określonym na podstawie odrębnych przepisów i zawiera: 

- numer kolejny pacjenta w księdze; 

- datę i godzinę wykonania zabiegu; 

- dane identyfikujące pacjenta; 

- dane identyfikujące lekarza zlecającego zabieg, a w przypadku, gdy zlecającym jest 

inny zakład – także dane identyfikujące ten zakład; 

- adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu; 
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- dane identyfikujące lekarza lub inną osobę uprawnioną do udzielania świadczeń 

zdrowotnych i jej podpis. 

e) Księga Nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska” opatrzona jest danymi 

identyfikującymi zakład: nazwa zakładu i jego siedzibę, adres zakładu wraz  

z numerem telefonu, kod identyfikujący zakładu stanowiący I część systemu 

resortowego; nazwę komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym  

i zawiera: 

            - numer kolejny wpisu; 

- datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta – ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz 

    godziny i minuty w systemie 24-godzinnym 

- dane identyfikujące pacjenta; 

- wywiad i badanie fizykalne; 

- rozpoznanie kliniczne; 

- wykonane procedury medyczne i wydane zalecenia; 

  - dane identyfikujące osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego; 

f) Księga nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej/pielegniarskiej” -opatrzona 

jest danymi identyfikującymi zakład: nazwa zakładu i jego siedzibę, adres zakładu 

wraz z numerem telefonu, kod identyfikujący zakładu stanowiący I część systemu 

resortowego; nazwę komórki organizacyjnej i jej kodem identyfikacyjnym i zawiera: 

          - datę wezwania – ze wskazaniem roku, miesiąca, dnia oraz godziny i minuty  

w systemie 24-godzinnym; 

          - miejsce oczekiwanej interwencji; 

          - godzinę i minutę, w systemie 24-godzinnym, realizacji zgłoszenia; 

          - powód zgłoszenia; 

          - dane identyfikujące zgłaszającego; 

          - dane identyfikujące pacjenta i jego numer telefonu, jeżeli są znane; 

          - rozpoznanie/rodzaj zabiegu pielęgniarskiego (nazwa i dawka leku); 

          - wykonane procedury medyczne, zabiegi pielęgniarskie, zlecenia (wezwanie zespołu 

ratownictwa medycznego); 

          - dane identyfikujące zespół wyjazdowy; 

          - godzinę i minutę, w systemie 24-godzinnym, powrotu do stacji;  

5. Pacjent, któremu udzielono świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego otrzymuje 

Kartę medycznych czynności ratunkowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów  

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

W przypadku skierowania pacjenta do szpitala Kartę medycznych czynności ratunkowych 

przekazuje się personelowi dyżurnemu. 

6. Dokumentację należy prowadzić czytelnie. 

7. Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany 

błędnie, należy go skreślić oraz opatrzyć datą skreślenia i podpisem osoby dokonującej 

skreślenia. 

8. Dokumentacja medyczna świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Radomską Stację 

Pogotowia Ratunkowego jest przechowywana przez okres 20 lat, licząc od końca roku 

kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumentacji 

medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która 

jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

nastąpił zgon; 

9. Komputerowy zapis wszystkich wezwań pogotowia jest archiwizowany i przechowywany 

na nośnikach elektronicznych przez okresy wskazane w pkt.8. 
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10. Po upływie okresów wymienionych w pkt. 8 dokumentacja medyczna podlega 

zniszczeniu w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. 

11. Dokumentacja medyczna udostępniana jest osobiście pacjentowi lub jego 

Przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.  

W uzasadnionych przypadkach dokumentacja medyczna może być przesłana osobie lub 

instytucji uprawnionej – na koszt wnioskującego. 

12. Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 

       a) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych; 

       b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii; 

       c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po 

wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów 

tej dokumentacji. 

13. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona 

przez pacjenta za życia. 

14. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również: 

a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych; 

b) organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu 

zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli  

i nadzoru; 

c) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, 

prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej,  

w związku z prowadzonym postępowaniem; 

d) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało 

przeprowadzone na ich wniosek; 

e) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności,  

w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; 

f) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do 

prowadzenia rejestrów; 

g) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; 

h) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w związku z prowadzeniem procedury 

oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów  

o akredytacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia. 

15. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce 

badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska 

i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy. 

16. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na podstawie pisemnego wniosku 

złożonego przez osoby uprawnione lub przez nieupoważnione. 

17. Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji winno zawierać szczegółowo oznaczony 

zakres danych podlegających udostępnieniu. W szczególnych przypadkach może być 

wymagane potwierdzenie notarialne lub przez organ samorządu terytorialnego, co do jego 

autentyczności. 

18. W przypadku żądania przez uprawnione ( na mocy innych ustaw) organy i instytucje 

udostępnienia dokumentacji medycznej w formie oryginałów, decyzję o ich udostępnieniu 

podejmuje Dyrektor. 

19. W razie wydania oryginałów dokumentacji należy dokonać zastrzeżenia zwrotu 

dokumentacji po wykorzystaniu. 
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20. Przy wydaniu oryginałów dokumentacji – należy pozostawić kopię lub pełny odpis 

wydanej dokumentacji. 

21. Osobą upoważnioną do udostępnienia dokumentacji medycznej lub danych w niej 

zawartych oraz do sporządzania kopii i odpisów jest pracownik zatrudniony na 

stanowisku starszy statystyk medyczny. 

22. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego  

w Radomiu pobiera opłaty, których wysokość określa Załącznik Nr 3 do Regulaminu 

organizacyjnego. 

 

Wysokość opłat oraz organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych 

 

§ 22 

 

1.  Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu  udziela świadczeń zdrowotnych 

nieodpłatnie i odpłatnie.  

2.  Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych (świadczenia zdrowotne 

nieodpłatne) udzielane są osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia bądź 

innym osobom uprawnionym, na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych 

zawartej między Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego w Radomiu a Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

3.  Za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych 

(świadczenia zdrowotne odpłatne) pacjenci wnoszą opłaty zgodnie z ustalonym cennikiem 

opłat. Wysokość opłat określa Załącznik Nr 4 do Regulaminu organizacyjnego. 

 

§ 23 

 

1.  Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie 

ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, w sposób 

zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego  

i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami 

medycznymi. 

2.  Pacjent ma prawo do pełnej informacji dotyczącej jego prawa do uzyskania świadczenia 

finansowanego ze świadczeń publicznych oraz warunkach uzyskania takiego świadczenia. 

 

§ 24 

 

1. Wszyscy pracownicy, którzy mają styczność z danymi osobowymi w ramach 

wykonywanych zadań na danym stanowisku są zobowiązani, – jako użytkownicy – do 

ochrony przetwarzanych danych osobowych. 

2. Dyrektor zakładu może określić, w drodze zarządzenia, szczegółowe zasady, standardy 

postępowania i procedury wykonywane w poszczególnych komórkach organizacyjnych 

zakładu w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych. 

3. Zmiana Regulaminu organizacyjnego następuje w trybie właściwym dla jego 

wprowadzenia. 
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Postanowienia końcowe 

 

§ 25 

 

1.  Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Dyrektora. 

2. W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne 

przepisy. 

3. Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na 

wniosek pacjenta, a także na stronie internetowej www.pogotowie.radom.pl. 

4. Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych  

w Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

5.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik Nr 1 – Schemat organizacyjny Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  

      w  Radomiu. 

Załącznik Nr 2 – Wykaz komórek organizacyjnych działalności podstawowej – medycznej 

      prowadzonej przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. 

Załącznik Nr 3 – Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. 

Załącznik Nr 4 – Cennik usług medycznych. 
 

 

Radom, dnia 28 maj 2012 r. 
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Załącznik Nr 1 

 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY  

RADOMSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO W RADOMIU 
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Załącznik Nr 2 

 

Wykaz komórek organizacyjnych działalności podstawowej - medycznej prowadzonej 

przez Radomską Stację Pogotowia Ratunkowego w Radomiu przy ul. Tochtermana 1. 

 

001 -  Ambulatorium ogólne –  26-600 Radom, ul. Tochtermana 1; 

002 -  Ambulatorium pediatryczne - 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1; 

005 - Zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P1” - 26-600 Radom,  

          ul. Tochtermana 1; 

006 - Zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P2” - 26-600 Radom,  

         ul. Tochtermana 1; 

010 - Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S1”- 26-600 Radom,  

         ul. Tochtermana 1; 

011 - Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S2” - 26-600 Radom,  

         ul. Tochtermana 1; 

012 - Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S3” – 26-652 Zakrzew, 

         Zakrzew Kolonia 12; 

014 - Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S5” - 26-660 Jedlińsk,  

         ul. Warszawska 55; 

015 - Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S6” – 26-600 Radom,  

         ul. Potkanowska 50; 

016 - Zespół sanitarny typu „N” neonatologiczny - 26-600 Radom, ul. Tochtermana 1; 

017 - Zespół wyjazdowy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej „NPL 1” - 26-600 Radom,  

         ul. Tochtermana 1; 

018 - Zespół wyjazdowy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  „NPL 2”- 26-600 Radom, 

         ul.  Tochtermana 1; 

020 – Centrum Dyspozytorskie -  

         26-600 Radom, ul. Tochtermana 1; 

021 -  Zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P4” - 26-600 Radom,  

         ul. Aleksandrowicza 5; 

022 - Zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P5” - 26-600 Radom,  

         ul.   Potkanowska 50; 

023 - Zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P6” - 26-630 Jedlnia Letnisko,  

         ul. Chopina 1; 

024 – Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny „S7” – 26-670 Pionki,  

         ul. Zakładowa 3; 
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025 – Zespół ratownictwa medycznego podstawowy „P7” - 26-640 Skaryszew,  

         ul. Skłodowskiej 12; 

027 - Ambulatorium ogólne – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - 26-600 Radom,         

 ul. Krychnowicka 1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Załącznik Nr 3 

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 

 

ZARZĄDZENIE  NR  2 /2012 

Dyrektora Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w  Radomiu 

            w   sprawie opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej 

Na podstawie art.28 ustawy z dnia 6 listopada 2008  roku o prawach pacjenta                     

i Rzeczniku Praw Pacjenta ( Dz. U. z 2009r Nr 14, poz.89 ; Komunikat Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzeni w czwartym kwartale 2011r  

ogłoszonego –  M.P. z 2012r, poz. 62),  zarządzam  co następuje: 

§ 1 

Ustalam zasady odpłatności za udostępnianie dokumentacji medycznej: 

1.  Odpłatność za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej (wynosi 0,0015 

przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ) - stanowi kwotę  5,38 zł. 

2.  Odpłatność za jedną stronę kopii odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej (wynosi  

      0,00015 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ) -  stanowi kwotę 0,54 zł 

3.  Odpłatność za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na  

     elektronicznym nośniku danych (wynosi 0,001 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim       

     kwartale ) - stanowi kwotę 3,59 zł.  

4.  Kwotę odpłatności za sporządzenie dokumentacji medycznej zwiększa się o koszty opłat  

     związanych z wysyłką w/w dokumentacji.       

§ 2 

 Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania tj. 27 lutego 2012 roku,  z  mocą 

obowiązywania  od  dnia  01.03.2012r.  

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Załącznik Nr 4 

Cennik usług medycznych 

Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

w Radomiu 

obowiązuje od 1 lipca 2011 r. 

Nazwa usługi Cena 

Usługi Ambulatorium: 

Porada lekarska  45 zł 

Iniekcja domięśniowa, podskórna lub dożylna w ambulatorium 12 zł 

Wykonanie EKG 15 zł 

Zmiana cewnika 16 zł 

Pomiar ciśnienia 4 zł 

Usługi Zespołów Wyjazdowych: 

   -  na terenie m. Radomia: 

Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego 310 zł 

Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego 190 zł 

Zespół Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Lekarskiej 180 zł 

Iniekcja domięśniowa, podskórna lub dożylna w domu u pacjenta 40 zł  

   -  poza terenem m. Radomia: 

Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego 
310 zł plus 1,5 zł za 

każdy km 

Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego 
190 zł plus 1,5 zł za 

każdy km 

Zespół Nocnej i Świątecznej Wyjazdowej Opieki Lekarskiej 
180 zł plus 1,0 zł za 

każdy km 

Iniekcja domięśniowa, podskórna lub dożylna w domu u pacjenta 40 zł plus 1,0 za każdy 

km 
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DLA OSÓB FIZYCZNYCH 

 

Nazwa usługi Cena 

Usługi Zespołów Transportu Sanitarnego:  

Zespół Specjalistyczny  ( na bazie ambulansu typu „C” : 

zabezpieczenie medyczne z  lekarzem ) 

180 zł/ godz.                  

plus 1,5 zł za każdy km 

Zespół Podstawowy  ( na bazie ambulansu typu „C” 

zabezpieczenie medyczne przez: dwóch ratowników medycznych, 

lub pielęgniarka systemu PRM + ratownik medyczny) 

120 zł /godz.                          

plus 1,5 zł za każdy km 

Zespół Transportowy ( na bazie ambulansu typu „A” 

zabezpieczenie medyczne przez : kierowca + ratownik medyczny, 

lub pielęgniarka )  

90 zł / godz. 

plus 1,0 zł za każdy km 

 

 

 

Nazwa usługi Cena 

Usługi Zabezpieczenia Medycznego Imprez Masowych: 

Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego 
200 zł / 1 godz. plus 1,5 zł 

za każdy km 

Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego 
150 zł / 1 godz. plus 1,5 zł 

za każdy km 

Zespół Ogólnolekarski   
135 zł / 1 godz. plus 1,0 zł 

za każdy km 
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DLA PODMIOTÓW LECZNICZYCH 

 

Nazwa usługi Cena 

Usługi Zespołów Transportu Sanitarnego: 

Zespół Specjalistyczny  ( na bazie ambulansu typu „C” : 

zabezpieczenie medyczne z  lekarzem ) 

300 zł/ godz.                  

plus 1,5 zł za każdy km 

Zespół Podstawowy  ( na bazie ambulansu typu „C” 

zabezpieczenie medyczne przez: dwóch ratowników medycznych, 

lub pielęgniarka systemu PRM + ratownik medyczny) 

270 zł /godz.                          

plus 1,5 zł za każdy km 

Zespół Transportowy ( na bazie ambulansu typu „A” 

zabezpieczenie medyczne przez : kierowca + ratownik medyczny, 

lub pielęgniarka )  

250 zł / godz. 

plus 1,0 zł za każdy km 

 

 

 


