
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  
Wojewoda Śląski 
poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:  
DYSPOZYTORA MEDYCZNEGO 
w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego 

 
Wymiar etatu do obsadzenia: 1 (możliwość zatrudnienia na 0,5 etatu) 

Miejsce wykonywania pracy: budynek dyspozytorni medycznej pod adresem: 

 Bielsko-Biała, ul. E. Plater 14 
 Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94 
 Gliwice, ul. Konarskiego 26 
 Katowice, ul. Ks. Bp. H. Bednorza 3 
 Sosnowiec, ul. 3 Maja 33 

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 Przyjmowanie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów (kod 
pilności) i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. 

 Przekazywanie niezbędnych informacji osobom udzielającym pierwszej pomocy. 
 Przekazywanie kierującemu akcją medyczną niezbędnych informacji ułatwiających prowadzenie 

medycznych czynności ratunkowych na miejscu zdarzenia. 
 Zbieranie aktualnych informacji o dostępnych w rejonie operacyjnym jednostkach systemu i ich 

gotowości oraz przekazywanie tych informacji Wojewódzkiemu Koordynatorowi Ratownictwa 
Medycznego. 

 Zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych 
czynnościach ratunkowych. 

 Powiadamianie o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli wymaga tego sytuacja 
na miejscu zdarzenia, centrów urazowych lub jednostek organizacyjnych szpitali 
wielospecjalistycznych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 
ratownictwa medycznego. 

 Powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja 
na miejscu zdarzenia. 

 Współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego o których mowa w art. 
13 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

 Uczestniczenie w szkoleniach wewnętrznych oraz podnoszenie kwalifikacji poprzez 
samodoskonalenie. 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
 praca w miejscu wskazanym w umowie o pracę/lokalizacji wskazanej w Wojewódzkim Planie 

Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne; 
 praca w systemie 12/24 h, w porze nocnej, w soboty, niedziele i święta (dyżur w godz. 7.00 – 19.00, 

19.00 – 7.00); 
 stanowisko pracy wyposażone w monitor ekranowy, komputer, telefon;  
 praca z użyciem komputera powyżej 4 godzin dziennie; 
 większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; 
 oświetlenie z przewagą sztucznego oraz dzienne; 
 pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 
niezbędne: 

 spełnianie wymogów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, tj.  

 posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; 
 posiadanie wykształcenia wymaganego dla pielęgniarki systemu lub ratownika 

medycznego; 
 posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w realizacji zadań na stanowisku 

dyspozytora medycznego lub w zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole 
ratownictwa medycznego, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala posiadającego oddział anestezjologii 



i intensywnej terapii, oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej oraz oddział 
ortopedii lub ortopedii i traumatologii; 

 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu 
ludzkim; 

 posiadanie obywatelstwa polskiego; 
 korzystanie z pełni praw publicznych;  
 nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;  
 znajomość ustaw: z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z dnia 

22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;  
 znajomość rozporządzeń Ministra Zdrowia: z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ramowych 

procedur obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach przez dyspozytora 
medycznego, z dnia 12 października 2018 r. w sprawie organizacji dyspozytorni medycznej, z dnia 
11 sierpnia 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych; z dnia 3 lipca 
2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego; 

 znajomość obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2019 r. w sprawie algorytmu 
zbierania wywiadu medycznego przez dyspozytora medycznego; 

 umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, poczta elektroniczna) na poziomie 
średniozaawansowanym; 

 umiejętność skutecznej komunikacji i precyzyjnego przekazywania informacji; 
 umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu; 
 umiejętność działania w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych; 
 dyspozycyjność. 

 
dodatkowe: 

 znajomość ustaw: z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, z dnia 27 sierpnia 2004r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z dnia 29 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; 

 dobra organizacja pracy; 
 kreatywność. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:  

 CV i list motywacyjny; 
 kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe – zgodnie 

z wymaganymi kwalifikacjami – określonymi w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

 oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub 
życiu ludzkiemu 

 oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
publicznych 

 oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; 
 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na 

stanowisko dyspozytora medycznego w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych 
w Kodeksie pracy oraz w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

Miejsce składania dokumentów:  

Śląski Urząd Wojewódzki 
ul. Jagiellońska 25 
40 - 032 Katowice 
z dopiskiem "Oferta pracy – dyspozytor medyczny w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego” 
 
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP lub drogą mailową na adres 
rekrutacja@katowice.uw.gov.pl 
UWAGA: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej 
(w popularnych chmurach) nie będą pobierane. 

 

 

mailto:rekrutacja@katowice.uw.gov.pl


 

Dane osobowe – klauzula informacyjna:  

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 
40-032 Katowice 
Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub iod@katowice.uw.gov.pl  
Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale 
Powiadamiania Ratunkowego  
Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa  
Okres przechowywania danych: do 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatów 
w naborze na stanowisko dyspozytora medycznego w Wydziale Powiadamiania Ratunkowego. 
Uprawnienia:  

 prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem,  

 prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy 
administratora danych, podany powyżej,  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym. 
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą 
też profilowane. 

 
Każdy kandydat/ każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane 
dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.  

Dodatkowe informacje:  

1. Wzory oświadczeń oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych wymaganych przy 
składaniu dokumentów aplikacyjnych znajdują się w załączniku do ogłoszenia.  

2. Planowany termin zatrudnienia: nabór ciągły – do czasu obsadzenia wszystkich niezbędnych 
etatów.  

3. Do wynagrodzenia zasadniczego przysługuje: dodatek stażowy (wynoszący po 5 latach 
pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatek ten wzrasta o 1% za każdy 
dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego), 
dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek funkcyjny.  

4. Ponadto występują nagrody okresowe, „13-sta” pensja, świadczenia socjalne.  
5. Stanowisko zaliczane jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej.  
6. Informacja o zakwalifikowaniu kandydatów/kandydatek do kolejnego etapu naboru oraz 

o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatom przez 
pracowników Wydziału Powiadamiania Ratunkowego  z wykorzystaniem danych kontaktowych 
wskazanych przez kandydata/kandydatkę.  

7. Oferty kandydatów/ kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy 
od daty zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatów w naborze. W okresie tym osoby, 
które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu 
złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone.  

8. Dodatkowe informacje (w tym informacje o wysokości proponowanego wynagrodzenia) 
można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20 77 478 lub 32 606 31 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Data…………………………………………………… 

 
………………………………………………. 
Imię i nazwisko 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE – DOTYCZY NABORU NA WOLNE STANOWISKO DYSPOZYTORA 
MEDYCZNEGO W ŚLĄSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM 

 
 
 
 

Ja niżej podpisany (-a) oświadczam, że: 
1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych 
2) nie byłem/nie byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
3) posiadam obywatelstwo polskie 
4) nie byłem/nie byłam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 

przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu 
 
oraz 
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z siedzibą przy  
ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE moich danych osobowych zawartych w ofercie 
pracy oraz przekazanych w procedurze naboru do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach, w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy 
oraz w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

 
 
 

                                                      …………………………………………………. 
            czytelny podpis 

 
 

 
 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest  
w danym ogłoszeniu o naborze w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, zamieszczonym pod adresem: 
https://suw.bip.gov.pl/oferty-pracy/ 
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