
Projekt z dnia 24.09 2019 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  Z D R O W I A 1 )  

z dnia …………….. 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy

Na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w 

zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 408) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka 

systemu albo ratownik medyczny, posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu 

objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie 

zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu, o których 

mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, zwanej dalej „ustawą”.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) posiada zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 

miesiące od dnia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, oraz jest zatrudniona w 

jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, 

lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.”;

3) w § 8:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję składającą się z trzech osób:

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Zdrowia (Dz. U. poz. 95).



1) konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego 

ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs lub wskazanego przez 

niego lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, którzy 

posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne – 

jako przewodniczącego;

2) lekarza, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub ratownika, który jest 

przedstawicielem właściwej dla uczestników kursu jednostki współpracującej 

z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy;

3) osoby, o której mowa w § 3 ust. 1.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

„4. Przewodniczący komisji sporządza protokół z egzaminu, który zawiera:

1) imiona i nazwiska członków komisji;

2) imiona i nazwiska osób przystępujących do egzaminu;

3) wykaz ocen z części teoretycznej i praktycznej;

4) podpisy członków komisji.

5. Przewodniczący komisji przekazuje protokół kierownikowi podmiotu 

prowadzącego kurs w terminie 7 dni od dnia egzaminu.

6. Kierownik podmiotu prowadzącego kurs:

1) uzupełnia protokół o część zawierającą listę zaświadczeń obejmującą imiona i 

nazwiska osób, którym wydano zaświadczenia oraz numery tych  zaświadczeń;

2) przekazuje protokół wojewodzie, który zatwierdził program kursu,  w terminie 

7 dni od dnia jego otrzymania.”;

4) w § 9:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, kierownik 

podmiotu przeprowadzającego egzamin wydaje zaświadczenie.”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

 „2. Zaświadczenia są ważne przez okres 3 lat od dnia ich wydania.

 3. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do 

rozporządzenia.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:



„4. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1a, stanowi załącznik nr 3 do 

rozporządzenia.”;

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części I „Założenia organizacyjno-programowe” 

w tytule „Warunki realizacji kursu”:

a) w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. n,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Podmiot prowadzący kurs posiada: 

1) imienną listę osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów 

nauczania wraz z ich podpisami potwierdzającymi przeprowadzenie 

poszczególnych zajęć;

2) imienną listę uczestników kursu wraz z ich podpisami potwierdzającymi 

osobiste uczestnictwo w poszczególnych modułach zajęć;

3) dokumentację zaliczenia poszczególnych tematów przez uczestników kursu 

wraz z podpisami prowadzących zajęcia poświadczającymi poszczególne 

zaliczenia;

4) dokumentację egzaminacyjną, która zawiera oceny z części teoretycznej i 

praktycznej oraz oceny cząstkowe z poszczególnych zadań części praktycznej, 

dla poszczególnych kursantów poświadczone czytelnym podpisem wszystkich 

członków komisji egzaminacyjnej wraz z numerem wydanego 

zaświadczenia.”;

6) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego 

rozporządzenia.

§ 2. Do kursów, których program został zatwierdzony przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia, stosuje się wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 19 

marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 408, 

z późn. zm.).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA



ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Alina Budziszewska-Makulska

Zastępca Dyrektora

Departamentu Prawnego Ministerstwa Zdrowia

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/



Załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia… 
(poz.…)
Załącznik nr 3 

WZÓR

..........................................................
(nazwa, adres, numer telefonu, NIP 
podmiotu przeprowadzającego egzamin1))

Nr……………………/……………………r.
              (numer zaświadczenia)

……………………………
 (miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE

o uzyskaniu tytułu ratownika

Zaświadcza się, że: 

1) Dane te mogą być naniesione także w formie pieczęci, nadruku lub naklejki.



Pani/Pan………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, numer PESEL lub rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)

w dniu: ………………….
(dzień/miesiąc/rok)

 złożył(a) egzamin przed Komisją Egzaminacyjną z wynikiem pozytywnym

uzyskując tytuł

ratownika 

…………………………………… ………………………………………………….
(podpis, imię i nazwisko (podpisy członków komisji egzaminacyjnej)
oraz oznaczenie funkcji kierownika 
podmiotu przeprowadzającego egzamin2))

2) Dane obejmujące imię i nazwisko oraz oznaczenie funkcji kierownika podmiotu prowadzącego egzamin mogą 
być naniesione także w formie pieczęci, nadruku lub naklejki.



Uzasadnienie

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 

2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 408) 

wynika z konieczności dostosowania przepisów rozporządzenia do wymagań zawartych w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 993 i 1590), zapewnienia odpowiedniego składu komisji egzaminacyjnej oraz weryfikacji 

uprawnień ratownika.

W projekcie rozporządzenia, z uwagi na trudności w zapewnieniu w składzie komisji 

egzaminacyjnej lekarzy, zliberalizowano wymagania w tym zakresie. Dotychczas 

obowiązujące przepisy powodowały konieczność zapewnienia w składzie komisji 

egzaminacyjnej przynajmniej dwóch lekarzy: konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

medycyny ratunkowej lub wskazanego przez niego lekarza systemu – jako przewodniczącego 

komisji a także innego lekarza – jako jej członka. Powodowało to znaczne ograniczenia dla 

organizatorów egzaminów ze względu na istotne braki lekarzy posiadających specjalizację 

wymaganą dla lekarzy systemu, jak i koszty ich wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę zakres 

kompetencji posiadanych przez ratownika wydaje się celowe umożliwienie zasiadania w 

komisji egzaminacyjnej również innym osobom wykonującym zawód medyczny w systemie 

Państwowe Ratownictwo Medyczne, którzy w pełni zastąpią lekarzy w tym zakresie, a także 

samym ratownikom z jednostek współpracujących z systemem. 

Projekt rozporządzenia wprowadza ponadto nowy wzór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu 

ratownika, uwzględniający sytuację, w której przystąpienie do egzaminu z kwalifikowanej 

pierwszej pomocy nie jest poprzedzone kursem. Dotyczy to osób zatrudnionych w jednostkach 

współpracujących z systemem, posiadających zaświadczenie, którego termin ważności upływa 

nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu. Zaświadczenie jest wydawane na okres 3 lat i 

po upływie tego okresu, osoby zatrudnione w ww. jednostkach mają możliwość przystąpienia 

do egzaminu, celem odnowienia uprawnień, bez konieczności ponownego odbywania kursu. 

Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie przewidywało odrębnego wzoru zaświadczenia dla 

tych osób.

W projekcie uchylono obowiązek wyposażenia sali ćwiczeń w szynę wyciągową. Szyna 

ta nie jest używana w trakcie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i nie jest na 

wyposażeniu jednostek współpracujących z systemem. 



Doprecyzowano zakres danych dotyczących dokumentacji prowadzonej przez 

organizatorów kursu. Umożliwi to weryfikację zgodności informacji podawanych przez 

podmiot prowadzący kurs ze stanem rzeczywistym, na użytek kontroli prowadzonej przez 

wojewodę oraz uporządkuje prowadzoną dokumentację. 

Umożliwiono również prowadzenie zajęć przez lekarzy systemu, pielęgniarek systemu 

oraz ratowników medycznych wykonujących zawód we wszystkich jednostkach systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dotychczas taka możliwość dotyczyła tylko osób 

wykonujących zawód w zespołach ratownictwa medycznego, a pozbawione jej były osoby 

wykonujące zawód w szpitalnych oddziałach ratunkowych, podczas gdy ich wiedza i 

umiejętności praktyczne są odpowiednie do prowadzenia zając w ramach kursów w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i 

instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania 

opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Projekt rozporządzenia będzie miał wpływ na działalność mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców, w zakresie w jakim byli oni obwiązani do zapewnienia 

odpowiedniego składu komisji egzaminacyjnej.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 

597), i w związku z tym nie podlega notyfikacji. 
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