
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa

Tel. centr. (+48 22) 55 17 700
Infolinia obywatelska 800 676 676

biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl

RZECZNIK  PRAW  OBYWATELSKICH

BPK.7014.1.2020

Szanowny Panie Ministrze

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje kwestię zagwarantowania opieki 
zdrowotnej obywatelom w czasie walki z COVID-19. W związku z ogłoszonym stanem 
zagrożenia epidemicznego, zwiększającą się liczbą osób chorych, w tym pracowników służby 
zdrowia, oraz informacjach o niewystarczającej liczbie personelu medycznego pojawia się 
problem uprawnień ratowników (wodnych, górskich, strażaków i innych) jednostek 
współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie 
posiadania aktualnego zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 
i uzyskaniu tytułu ratownika. Nowelizacja przepisów w tym zakresie obowiązująca od 30 
grudnia 2019 roku pozostawia bardzo krótki termin do złożenia egzaminu tzw. 
recertyfikacyjnego (do ostatnich trzech miesięcy ważności posiadanego zaświadczenia).

Ratownicy jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, ratownicy wodni i górscy (w tym WOPR, GOPR i TOPR), a także druhowie 
ochotniczych straży pożarnych, ratownicy PCK i wielu innych jednostek ratowniczych mają 
obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o 
Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 poz. 993 z póz. zm.) posiadać ważne 
zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu 
tytułu ratownika. Okres ważności tego zaświadczenia wynosi trzy lata i po tym okresie osoba 
posiadająca zaświadczenie, którego termin ważności minął traci status ratownika i w świetle 
prawa nie posiada uprawnień do wykonywania czynności w ramach kwalifikowanej 
pierwszej pomocy. Aby zachować ciągłość tych uprawnień oraz status ratownika należy 
złożyć z wynikiem pozytywnym kolejny egzamin tzw. recertyfikacyjny, tożsamy z 
egzaminem kończącym kurs, do którego może przystąpić osoba, posiadająca zaświadczenie, 
którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia poprzedniego 
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egzaminu. Oznacza to, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Zdrowia, iż osoba, która jest 
czynnym ratownikiem w jednostce współpracującej z systemem PRM, ma czas na 
przystąpienie i zdanie egzaminu w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu 
ważności zaświadczenia. 

Sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz obowiązujące przepisy prawne 
uniemożliwiają przeprowadzenie niezbędnych egzaminów, co powoduje utratę uprawnień 
przez ratowników, uniemożliwia im pracę, a jednostki współpracujące z systemem tracą 
pomoc wykwalifikowanej kadry z jednostek współpracujących z systemem PRM. 
Zawieszenie szkoleń i egzaminów, a także zaangażowanie ratowników w działania państwa 
w walce z epidemią spowodują u części z nich utratę zarówno uprawnień (a więc 
wykonywania działań) jak i możliwości podejścia do egzaminu bez konieczności 
uczestnictwa w kolejnym kursie.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie zmiany 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 roku w zakresie kursu kwalifikowanej 
pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60 poz. 408 z póz zm.) poprzez wydłużenie terminu ważności 
zaświadczeń, których ważność upływa po 1 marca 2020 roku o okres 6 miesięcy po okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,  ewentualnie poprzez 
zawieszenie upływu terminu ważności zaświadczeń o okres obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii powiększonego o 3 miesiące. W warunkach 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego związanego z pandemią wirusa SARS-CoV-
2 kluczowa dla bezpieczeństwa publicznego staje się kwestia zapewnienia maksymalnie 
dużej liczby osób uprawnionych do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej. 

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.), 
zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o pilne przedstawienie stanowiska w tej 
sprawie.

Z poważaniem 

Stanisław Trociuk

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
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