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……………………………………………   ………………………………..…….           
(pieczęć podmiotu ubiegającego się                                                              (miejscowość, data) 

     o wpis do rejestru jednostek  

 współpracujących z systemem PRM)       

 

Wojewoda Mazowiecki 

 

WNIOSEK  

O WPIS DO REJESTRU JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH                                                                            

Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE 

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) proszę o wpisanie do rejestru jednostek 

współpracujących z systemem. 

1. Nazwa podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru jednostek współpracującej z systemem 

PRM: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru jednostek współpracującej z 

systemem PRM: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Teren działania podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru jednostek współpracujących z 

systemem PRM: 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu  

tytułu ratownika:  ……………………………………………………………………………… 

 

5. Maksymalny czas dotarcia ratowników na miejsce zdarzenia:………………………………… 

6. Numery telefonów kontaktowych:  

- nr tel. alarmowy/dyżurny ……………………..…………………………………………… 

- nr tel. do Kierownika/Dyrektora podmiotu,  o którym mowa w pkt. 1 niniejszego wniosku 

………………………………………………………………………………………………… 
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7. Imię, nazwisko oraz stanowisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, o 

      którym mowa w pkt. 1 wniosku. 

 

      ………………………………………………………………………………………………. 

8. Podstawa prawna, wskazująca na obowiązek niesienia pomocy osobom w stanie nagłego  

zagrożenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 3 pkt.8 ustawy z dnia 8 września 2006 roku  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), przez 

organizację społeczną ubiegającą się o wpis do rejestru jednostek współpracujących:  

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………   

 Do wniosku załączam: 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………..…………………………………………………… 

(podpis i pieczęć osoby 

 upoważnionej do reprezentowania ) 

Pouczenie 

1. Do wniosku należy dołączyć: 

a) wykaz ilości wyposażenia, jakim dysponuje podmiot ubiegający się wpis do rejestru jednostek współpracujących            

z systemem  PRM 

b) kopie ważnych zaświadczeń o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika 

c) dokument, z którego wynika statutowy obowiązek niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego, w rozumieniu art. 3 pkt.8 ustawy z dnia 8 września 2006 roku  o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w szczególności: statuty, regulaminy, zarządzenia z wyłączeniem 

powszechnie obowiązujących ustaw i aktów wykonawczych.   

d) poświadczoną za zgodność kopie dokumentu lub pełnomocnictwa, z którego wynika prawo osoby wymienionej  

w pkt. 7 wniosku, do reprezentowania podmiotu w sprawach przed organami administracji rządowej, 

e) oświadczenie w zakresie art. 17 ust.2 pkt.1 – 3.: 

- o zapewnianiu gotowości operacyjnej, 

- o dysponowaniu ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenia ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika. 

- o dysponowaniu środkami łączności niezbędnymi o do zapewnienia gotowości operacyjnej,. 


