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Wojewodowie

wszyscy

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami dotyczącymi interpretacji nowych przepisów w zakresie 

kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, proszę o przyjęcie poniższego stanowiska.

Mocą rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającego  

rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. 

poz. 2408) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu 

w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. poz. 408 w późn. zm.) 

wprowadzono zmianę w brzmieniu § 4 ust. 2 pkt 2 stanowiącą, że do egzaminu z 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, bez uprzedniego odbycia kursu, może przystąpić 

osoba posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 

miesiące od dnia egzaminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem, że osoba ta 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.”

W świetle przywołanego przepisu uznać należy, iż osoba, która jest czynnym 

ratownikiem w jednostce współpracującej z systemem PRM, ma możliwość 

przystąpienia do egzaminu w trybie eksternistycznym pod warunkiem, że:

1) posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika,

2) termin ważności ww. zaświadczenia upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia 

egzaminu.

Oznacza to, że ma ona czas na przystąpienie i zdanie egzaminu w okresie ostatnich 3 

miesięcy przed upływem terminu ważności zaświadczenia.

Zmiana w powyższym rozporządzeniu była wprowadzona między innymi na wniosek 

jednostek współpracujących z systemem, które w toku konsultacji publicznych 

rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie kursu 
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w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wskazywały na niedopuszczalną 

dotychczas praktykę zatrudniania ratowników bez ważnego zaświadczenia. Jako 

przykład wskazano jednostki podległe MSWiA i MON, w których recertyfikacji uprawnień 

dokonuje się jeszcze w trakcie ważności poprzedniego zaświadczenia. 

Z poważaniem, 

Waldemar Kraska 

Sekretarz Stanu 
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