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Współczesny ratownik medyczny to osoba bar-
dzo dobrze wykształcona, umiejąca komuniko-
wać się z poszkodowanymi, potrafiąca postępo-
wać w stanach bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia ludzi na miejscu wypadku oraz zna-
jąca zasady współpracy w zintegrowanym sys-
temie ratownictwa Zawód ratownika medyczne-
go to zawód trudny, ale dający wiele satysfakcji  
z uwagi na fakt, że nie ma nic ważniejszego niż 
ratowanie innych i niesienie pomocy potrzebują-
cym. 
 

Zadania i czynności robocze 

 
Zawód ratownika medycznego polega na samo-
dzielnym wykonywaniu lub wykonywaniu pod 
nadzorem lekarza, medycznych czynności ratun-
kowych. Zadaniem ratownika medycznego będą-
cego członkiem załogi karetki pogotowia jest 
udzielenie pierwszej pomocy medycznej a na-
stępnie jak najszybsze przetransportowanie po-
szkodowanego do szpitala. Ustawa o Państwo-

wym Ratownictwie Medycznym oparła system 
ratownictwa medycznego w Polsce na zawodzie 
ratownika medycznego. Przed ratownikami me-
dycznymi otworzono możliwość samodzielnego 
wykonywania zawodu, włącznie z pracą w zespo-
łach ratownictwa medycznego bez konieczności 
obecności w zespole lekarza. W takiej sytuacji to 
na ratowniku spoczywa odpowiedzialność i to on 
dokonuje wyboru metody działania w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia życia.  
Ratownik ocenia stan pacjentów, ich parametry 
życiowe, ustala optymalne postępowanie ratow-
nicze chroniące zdrowie i życie poszkodowanych 
i transportowanych. Wykorzystuje przy tym swo-
ją wiedzę i umiejętności oraz cały dostępny 
sprzęt ochrony osobistej i aparaturę medyczną. 
Przygotowuje pacjenta i sprawuje bezpośrednią 
opiekę medyczną podczas transportu. Przekazuje 
pacjenta personelowi ambulatoriów, izb przyjęć  
i innych jednostek (z wypełnianiem odpowied-
niej dokumentacji).  
Ratownicy mają prawo do samodzielnego wyko-
nywania wielu interwencji medycznych w tym 
samodzielnego podawania kilkudziesięciu leków. 
Ważną dziedziną jego aktywności jest również 
organizowanie i przeprowadzanie zajęć z zakresu 
pierwszej pomocy oraz medycznych czynności 
ratunkowych. Jako dyspozytor pogotowia prze-
prowadza prawidłowy wywiad dyspozytorski  
i instruktaż ratowniczy dostępnymi środkami 
łączności. 
 

Środowisko pracy 
 

Materialne środowisko pracy 
Ratownik medyczny wykonuje swój zawód  
w różnych miejscach, m. in. w.  publicznych  
i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,  

w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, 
zespołach ratownictwa medycznego, specjali-
stycznych służbach ratowniczych, centrach po-
wiadamiania ratunkowego, w wojsku, policji, 
straży pożarnej oraz jednostkach prowadzących 
edukację w zakresie pierwszej pomocy. 
Ratownicy narażeni są na zwiększone ryzyko 
zachorowania na choroby zakaźne i wirusowe 
oraz choroby skóry w związku z bezpośrednim 
kontaktem z chorymi. Praca wykonywana przez 
wiele godzin zwłaszcza w pozycji stojącej oraz 
nadmierny wysiłek fizyczny np. podczas podno-
szenia pacjentów mogą powodować dolegliwości 
bólowe wynikające z przeciążenia układu mię-
śniowo-szkieletowego. Inne uciążliwości wynika-
ją z pracy w stresie. 
 
Społeczne środowisko pracy  
Praca ratownika ma charakter interdyscyplinar-
ny, tzn. współpracuje on z lekarzami, pielęgniar-
kami, innym personelem medycznym. Ze wzglę-
du na charakter pracy, której priorytetem jest 
zapewnienie pacjentowi jak najskuteczniejszej 
pomocy, kontakty z innymi ludźmi są bardzo 
intensywne. Ratownik komunikuje się z chorym 
(poszkodowanym), jego rodziną oraz innymi 
uczestnikami zdarzenia. Intensywność tych kon-
taktów wpływa również na to, że w pracy jest 
narażony na konflikty z ludźmi. 
 
Organizacyjne środowisko pracy  
Pracę swoją ratownicy wykonują w systemie 
zmianowym – na podstawie umowy o pracę, czy 
też kontraktując swoje usługi (prowadząc indy-
widualną praktykę ) oraz w oparciu o inne formy 
zatrudnienia. Istotną niedogodnością tej pracy 
jest konieczność pracy zarówno w dzień jak  
i w nocy, w dzień powszedni i święta. Występuje 



również konieczność pracy w terenie niezależnie 
od warunków pogodowych. 

 
Wymagania psychologiczne 

 
Ratownik medyczny oprócz posiadania nowocze-
snej wiedzy powinien charakteryzować się umie-
jętnościami elastycznego działania, współpracy  
z innymi w interdyscyplinarnym zespole oraz 
odpowiedzialnością za podejmowane decyzje. 
Jak każdy zawód medyczny, zawód ratownika 
wymaga sumienności, zdyscyplinowania, chęci 
niesienia pomocy innym, zaangażowania osobi-
stego oraz odporności na stres. Powinien posia-
dać indywidualne predyspozycje i motywację do 
wykonywania medycznych czynności ratunko-
wych w wypadkach masowych i katastrofach 
 

Wymagania fizyczne i zdrowotne 

 
Pod względem fizycznym, pracę ratownika zali-
cza się do prac średnio-ciężkich. Ze względu na 
rodzaj wykonywanej pracy powinien posiadać 
wysoką ogólną wydolność fizyczną, dużą spraw-
ność układu kostno-stawowego i mięśniowego. 
Za najważniejsze przeciwwskazania do wykony-
wania tego zawodu uznaje się zaburzenia psy-
chiczne, upośledzenie umysłowe oraz nosiciel-
stwo przewlekłych chorób zakaźnych. 

Wymagany poziom kwalifikacji  
i ścieżka kształcenia  w zawodzie 

Ratownik medyczny powinien posiadać dyplom 
ukończenia wyższych studiów zawodowych za-
kresie ratownictwa medycznego(tytuł zawodowy 
licencjata). Naukę można podjąć na uczelni me-
dycznej lub zawodowej. Na ukończeniu studiów 

nauka ratownika medycznego się nie kończy, jest 
on zobowiązany do stałego podnoszenia swoich 
kwalifikacji na kursach, szkoleniach i studiach 
podyplomowych. Ratownika medycznego po-
winna cechować umiejętność porozumiewania 
się przynajmniej jednym językiem obcym na 
poziomie umożliwiającym komunikację z po-
szkodowanym oraz przedstawicielami innych 
grup ratowniczych, w przypadku działań o cha-
rakterze międzynarodowym. Podobne wymaga-
nia dotyczą podstawowej znajomości języka mi-
gowego. 

 
 

 

Zapraszamy do odwiedzenia  
 Centrum Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej 
 

W ramach bezpłatnych usług, w Centrum można 
skorzystać z pomocy doradcy zawodowego w: 

 określeniu predyspozycji zawodowych,  
 zaplanowaniu własnej ścieżki zawodowej,  
 przygotowaniu listu motywacyjnego i CV, 
 przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą. 

 
Można również uczestniczyć: 

 w warsztatach, tj. zajęciach tematycznych, 
np.  Poznaj swoje talenty, Dokumenty apli-
kacyjne. 

 
Ponadto w Centrum dostępne są zbiory informacji 
zawodowej: 

 charakterystyki zawodów, 
 informatory o możliwościach kształcenia, 
 filmy o zawodach, 
 filmy pomagające w planowaniu kariery za-

wodowej. 
 

Centrum udostępnia także stanowiska internetowe. 

Więcej informacji: 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 
ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 
tel.: 91 42 56 126, 91 42 56 123 

e-mail:  cipkz-szczecin@wup.pl 

 
ul. Słowiańska 15A (IVpietro) 

75-846 Koszalin 
tel.: 94 344 50 00, 344 50 56 

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl 

 

Centrum Informacji i Planowania  
Kariery Zawodowej 

to wyspecjalizowana placówka Wojewódzkiego Urzę-
du Pracy, która gromadzi i udostępnia informacje  

o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania 
kwalifikacji zawodowych oraz pomaga klientom  

w podejmowaniu decyzji zawodowych  
i planowaniu kariery. 
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