Artykuł: Szkolenia, Kursy / Egzamin recertyfikujący tytuł Ratownika medycznego.
Załącznik zawiera alternatywny dostęp do informacji zawartych na stronie internetowej
dotyczących egzaminu w zakresie recertyfikacji tytułu Ratownika medycznego
organizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie (dalej zwany
WORD).
O egzaminie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.19.03.2007r. w sprawie kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dziennik Ustaw z 2007 r. poz. 408) zaświadczenie jest
ważne 3 lata.
Link do Dziennika Ustaw na naszym portalu:
https://word.waw.pl/images/Prawo/D20070408.pdf

Przed upływem 3 lat od złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym należny ponownie
przystąpić do egzaminu.
Warunki uczestnictwa w szkoleniu
Tylko osoby, zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych poniżej (zgodnie z
Art. 15 Ustawy dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik
Ustaw z 2017 r. poz. 2195, link powyżej), będą mogły przystąpić do egzaminu na Ratownika:
•

strażacy zatrudnieni / pełniący służbę w Państwowej, Ochotniczej Straży Pożarnej,

•

strażacy jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego,

•

policjanci,

•

żołnierze,

•

Straż Graniczna,

•

członkowie społecznych organizacji ratowniczych, które w ramach swoich zadań
ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy i zostały wpisane do
jednostek współpracujących z system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Warunki przystąpienia do egzaminu na Ratownika:
Warunkiem koniecznym dopuszczenia do egzaminu jest udokumentowanie przed
rozpoczęciem kursu (np. skan legitymacji, skierowanie z pieczątką z jednostki macierzystej)
członkostwa / służby lub zatrudnienia w w/w formacjach.

Uczestnicy (osoby zatrudnione lub będące członkami organizacji wymienionych w Art 15
Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw
z 2017 r. poz. 2195, link powyżej), którzy odbyli kurs i złożą egzamin z wynikiem
pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej
pomocy uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września
2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2195, link
powyżej).
Zapis na szkolenie
W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:
•

dowód uiszczenia opłaty,

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
22-597-67-41.
Zapisu na szkolenie można dokonać:
•

osobiście lub przez upoważnioną osobę w Biurze Obsługi Klienta, Miejsce Egzaminowania
przy ul. Odlewniczej 8,

•

e-mailem na adres: szkolenia@word.waw.pl.

Opłaty
Koszt szkolenia wynosi – 99,00 zł.
Opłat należy dokonać:
•

przelewem bankowym, wypełniając dokument przelewu należy zwrócić uwagę na
poprawne wypełnienie pól:
o numeru rachunku bankowego: 85 8230 0007 0016 2274 2000 0006

o tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, lub nazwę
firmy,
o rodzaj szkolenia.
•

w Biurze Obsługi Klienta w Miejscu Egzaminowania Odlewnicza opłaty można dokonać
przy użyciu karty płatniczej.

Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednej firmy/instytucji - możliwe rabaty!
Terminy szkoleń
W kwestiach związanych z planowanymi terminami egzaminów prosimy o kontakt z Wydziałem
Szkoleń WORD Warszawa.

Szkolenia realizowane są w WORD Warszawa, ul. Odlewnicza 8.
Link do kontaktu z Wydziałem Szkoleń
https://word.waw.pl/szkolenia-kursy
Do pobrania:
•

Zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WORD w Warszawie w
formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Dokumenty/Szkolenia/Szkolenia_Kursy_Zasady_Bezpieczen
stwa_272017.pdf

•

Klauzule informacyjne dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych
Link do załącznika: https://word.waw.pl/ogloszenia/ochrona-danych-osobowych

•

Alternatywny dostęp do treści zawartych w niniejszym artykule w formacie PDF
Link do załącznika:
https://word.waw.pl/images/Alternatywny_dostep/Szkolenia/Egzamin_Ratownik/20200
903_Egzamin_Ratownik.pdf

