
I n f o r m a c j a 

dla kandydatów i studentów kierunku „Ratownictwo medyczne” 

 

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego, wymaga spełnienia szeregu przesłanek i warunków wskazanych 

w ustawie z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 882 

ze zm.), dalej zwaną „ustawą”. 

 

W myśl art. 10 ustawy, zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która: 

 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie tego zawodu; 

3) wykazuje znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania tego zawodu i 

złożyła oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i 

piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu ratownika medycznego", z 

zastrzeżeniem ust. 2; 

4) spełnia następujące wymagania: 

a. rozpoczęła przed dniem 1 października 2019 r. studia wyższe na kierunku (specjalności) 

ratownictwo medyczne i uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub magistra na tym 

kierunku (specjalności) lub 

b. rozpoczęła po roku akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do 

wykonywania zawodu ratownika medycznego, prowadzone zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), i uzyskała tytuł 

zawodowy licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z 

Ratownictwa Medycznego, zwany dalej "PERM", lub 

c. rozpoczęła przed dniem 1 marca 2013 r. naukę w publicznej szkole policealnej lub 

niepublicznej szkole policealnej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała dyplom 

potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownik medyczny albo dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie ratownik medyczny, lub 

d. 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 ratownik medyczny, i 

uzyskała prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z odrębnymi 

przepisami, lub 

e. 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 

przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 220). 

 

Zgodnie z art. 10b ustawy Państwowy Egzamin Ratownictwa Medycznego organizuje i przeprowadza Centrum 

Egzaminów Medycznych („CEM”).  

 

Do Państwowego Egzaminu Ratownictwa Medycznego może przystąpić osoba, która rozpoczęła po roku 

akademickim 2018/2019 studia wyższe przygotowujące do wykonywania zawodu ratownika medycznego, 

prowadzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), i uzyskała tytuł zawodowy 

licencjata oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany 

dalej "PERM" (tj. osoba wskazana w art. 10 ust. 1 pkt 4 lit. b) i która uzyskała dyplom ukończenia 

studiów wyższych na kierunku ratownictwo medyczne. 

 

Szczegółowe warunki związane z egzaminem przed CEM określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 

stycznia 2018 r. w sprawie Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 187). 

 

Wskazane wyżej akty prawne są obowiązujące a zawarte w nich przepisy winny być stosowane do czasu ich 

ewentualnej zmiany bądź uchylenia. Taka zmiana do chwili obecnej nie nastąpiła. 

 

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że aktualnie z inicjatywy Ministra Zdrowia trwają prace rządowe nad 

projektem ustawy „o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych”. Proces 



legislacyjny znajduje się w początkowej fazie, tj. na etapie konsultacji publicznych i można go śledzić na stronie 

Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325203/katalog/12629637#12629637). 

 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy ma ona na celu wprowadzenie do systemu prawnego przepisów 

regulujących w sposób „kompleksowy wykonywanie zawodu ratownika medycznego oraz utworzenie ram 

prawnych dla działania samorządu ratowników medycznych oraz zasad odpowiedzialności zawodowej 

ratowników medycznych”. Co istotne w projekcie ustawy nadal znajdują się postanowienia dotyczące 

konieczności zdania przez określony krąg osób egzaminu PERM.  

 

Powyższe oznacza to, że nawet gdyby w przyszłości uchylona została obecnie obowiązująca ustawa z dnia 

08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 882 ze zm.) i 

zastąpił ją nowy akt prawny, który obecnie jest dopiero procedowany, bądź też jakikolwiek inny akt 

prawny, to egzamin – być może w nieco innej formie niż obecnie – ale jednak zostanie utrzymany. 

 

 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12325203/katalog/12629637#12629637

