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• Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej. Zniknęły granice, powstaje coraz 
więcej inicjatyw zmierzających do organizacji i 
wprowadzenia przepisów umożliwiających 
prowadzenie wzajemnych działań służb 
ratowniczych w obszarach transgranicznych i 
przygranicznych. 

• Służby Ratownictwa Medycznego działające 
obok siebie na styku granic są zróżnicowane, 
często  różnią się  pod względem struktury 
jednostki, zakresu działania, wyposażenia oraz 
kompetencji ratowników.



Pogranicze Niemiecko - Polsko –
Czeskie.
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Plan Działania Systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne



Obszary działań jednostek są bardzo zbliżone:

- ZRM-PRJG (obejmuje cztery powiaty )

- ZZSKHK ( jedno „województwo” ), podobne pod 
względem powierzchni jak i struktury ukształtowania 
terenu ( większość to obszar górski), klimatu ( sezon 
zimowy trwający 4-5 miesięcy ) oraz znacznego 
sezonowego napływu turystów, co ma ogromne
znaczenie dla ilości zdarzeń. 



• Liczba ludności w czterech powiatach 
obsługiwanych przez PRJG to ok. 320 tyś. ludzi 
(w tym miasto Jelenia Góra - 90 tyś. ludności), 

• natomiast liczba ludności obsługiwanych przez 
ZZSLK to około 400 tyś. ( w tym miasto Liberec 
- 110 tyś. ludzi), 

• przez ZZSKHK – 555 tyś. ( w tym miasto Hradec 
Kralove – 162 tyś. ludzi , 

• PRJG realizuje średnio 80-90 wyjazdów /dobę,  
ZZSLK ok. 150 wyjazdów /dobę, ZZSKHK ok. 180 
wyjazdów /dobę, 



• Telefony alarmowe obowiązujące na terenie Polski 
i Czech – uniwersalny numer 112 jako europejski 
numer telefonu alarmowego oraz regionalnie dla 
każdego Państwa – numer do służb medycznych w 
Polsce to 999 – PRJG oraz na terenie Czech 
odpowiednio telefon alarmowy to155 - dla ZZSLK 
oraz ZZSKHK.



Od 08 września 2006 roku obowiązuje  Ustawa o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
Wymusiła znaczące zmiany,  umożliwiła tworzenie 
Centrów Powiadamiania Ratunkowego (CPR) na 
bazie stanowisk dyspozytorskich. 

Nadała nowe uprawnienia członkom ZRM. W skład 
ZRM wchodzą już tylko pracownicy wykwalifikowani 
tj. lekarze systemu, ratownicy medyczni, pielęgniarki 
systemu . 

Ustawa zmieniła również podstawowe nazewnictwo 
zespołów ratownictwa medycznego.



JEDNOSTKI SYSTEMU

• SOR …

• ZRM…

• LPR…



• Państwowa Straż Pożarna ( PSP ),
• Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR),
• Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR), 
• Policja,
• Straż Graniczna,
• Grupy Społeczne Ratownictwa Medycznego,
• Polski Czerwony Krzyż,
• Inne……..

JEDNOSKI WSPÓPRACUJĄCE Z 
SYSTEMEM



Od………….……1949 roku  niesiemy pomoc



HISTORIA……………………...



Typy ZRM:
S – specjalistyczny 

P – podstawowy ( paramedic)
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ü320 tys. ludności w czterech 
Powiatach,
ü90 tys. miasto Jelenia Góra,
ü30 000 wyjazdów / rok
ü80 wyjazdów / Doba



3  - Dyspozytornie medyczne
… Jelenia Góra
… Gryfów Śląski
… Kamienna Góra

999

999

999



. 

1. SOR - Zgorzelec,
2. SOR - Jelenia Góra,
3. SOR - Wałbrzych.



Dyspozytornia PRM Legnica

SOR - 5 + 3 plan

ZRM :
S - 24
P - 29

Dysponenci  ZRM  - 7
Rejony  operacyjne  - 6 
Obszary dzaiłania - 14

Dyspozytornia PRM Wrocław

OR - 7 + 3 plan

ZRM :
S - 24

S

P - 32

Dysponenci  ZRM - 5
Rejony  operacyjne - 5 (plan 4)
Obszary działania - 13
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Propozycja centrów dyspozytorskich PRM  

Liczba 
mieszkańców

1 377.046

Liczba mieszkańców
1 592.202
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3  - Dyspozytornie medyczne
… Jelenia Góra
… Gryfów Śląski
… Kamienna Góra

999



Stanowisko
dyspozytora medycznego



7 - Podstawowych ZRM „P” ( skład 2 osobowy ),

6 - Specjalistycznych ZRM „S” ( skład 3 lub 4
osobowy ),

Ratownik medyczny /kierowca
Ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu

Lekarz systemu
Ratownik medyczny /kierowca

Ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu

Ambulanse na zabudowie :  Volkswagen LT,  Mercedes Sprimter,  Fiat Ducato



… Potencjał …



Dezynfekcja Ambulansu

H2O2

nadletnek wodoru



…KSZTAŁCENIE…

Ratownik 
medyczny

Pielęgniarka
systemu

ALS / 
ACLSEPLS /

PALS

BTLS /
ITLS BLS

/ AED

Kursy doskonalenia
zawodowego

Kursy 
dla pielęgniarek





… Dzisiaj ……..











STATYSTYKA…………

Suma wyjazdów do zdarzeń, dane za rok 2010 dla 
ZRM typu „S" i „P” :

28 589 zdarzeń 

Zespoły specjalistyczne – „S” ……………..12 332
Zespoły podstawowe – „P” ………………….17 439



Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
LPR





Finanse…





PROBLEMY ……

1. Brak istniejących regulacji  prawnych w zakresie ratownictwa 
medycznego w pasie przygranicznym na poziomie Państwa ( 
odpowiednich Ministerstw).

2. Nieuregulowane kwestie dotyczące działań ratowniczych w 
ramach rejonu operacyjnego na styku granic ( - brak regulacji 
dotyczących OC ratowników, pojazdu).

3. Różnice w kompetencjach personelu medycznego.

4. Problemy prawne, brak regulacji dotyczących rozliczenia 
kosztów interwencji, dalekich transportów przez NFZ.

5. Brak informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w 
sytuacjach kryzysowych /wypadkach masowych, katastrofach 
w tym brak wymiany informacji o możliwościach 
transportowych oraz hospitalizacyjnych Szpitali w krajach z 
obszaru Euroregionu Nysa



6. Problemy ze skoordynowanym dysponowaniem służb 
RM na styku granic.

7. Bariera językowa. 

8. Problemy z używaniem pojazdu uprzywilejowanego w 
czasie ewentualnej akcji ratunkowej po drugiej stronie 
granicy ( oznakowanie, używanie sygnalizacji 
dźwiękowej i świetlnej).

9. Brak wspólnych protokołów postępowania w  zakresie 
czynności ratunkowych.

PROBLEMY ……



PRZYSZŁOŚĆ……...



WSPÓŁPRACA
Ratownictwo „bez granic”



EUROREGION NYSA



Realizowane projekty:



Realizowane projekty:

• Wspólne projekty Unijne na zakup, modernizacje 
ambulansów i obiektów medycznych,



Realizowane projekty:

• Wymienne staże w poszczególnych Jednostkach 
po stronie Polskiej i Czeskiej,

• Wspólne Konferencje i warsztaty medyczne z 
zakresu medycyny ratunkowej,

• Kursy języka Czeskiego i Polskiego dla 
pracowników Jednostek,



Realizowane projekty:

• Wspólne ćwiczenia służb ratownictwa 
medycznego ( Frydland ),



Realizowane projekty:

• Wspólne ćwiczenia służb ratownictwa 
medycznego ( Sieniawka )



Realizowane projekty:
• Tworzenie wspólnych słowników dla pracowników 

medycznych ZRM, folderów reklamowych, 

• Identyfikatory dla personelu medycznego,



Realizowane projekty:
• Unifikacja Kart Medycznych Czynnośći ( tłumaczenie) w 

stosunki do obywateli z Czech i Polski u których 
realizowane są świadczenia medyczne,



Dziękuję za uwagę !
Děkuji vám za pozornost !


