
w sprawie wymaganych dodatkowych kwalifikacji dotyczących ratowników WOPR 

 
   Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 18 grudnia 2008 r. (sygn. SPS-023-
7038/08) przekazującego interpelację posła na Sejm RP Pani Agnieszki Hanajczyk w sprawie 
wymaganych dodatkowych kwalifikacji dotyczących ratowników WOPR, uprzejmie przedstawiam 
następujące informacje.  
 
   Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 8 września 2006 

roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.) ratownikiem 
może być osoba:  
1)  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;  
2)  zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa 

w art. 15 ustawy, lub będąca członkiem tych jednostek (tj. jednostek organizacyjnych 
Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego);  
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;  
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.  
 

   W świetle wskazanych powyżej przepisów jednym z wymagań niezbędnych do spełnienia w celu 
podejmowania przez osobę, o której mowa w art. 13 ww. ustawy, czynności w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy jest posiadanie ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu  
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizowanego według ˝Ramowego programu kursu  
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy˝, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia 
ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408). Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu ratownika stanowi potwierdzenie posiadanej wiedzy  
i umiejętności niezbędnych do podejmowania czynności w zakresie kwalifikowanej pierwszej 
pomocy. Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. rozporządzenia przedmiotowe zaświadczenie jest ważne przez 

okres 3 lat od dnia jego wydania. Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach 
kwalifikowanej pierwszej pomocy określony został w art. 14 pkt 1-9 ww. ustawy.  
 

   Odnosząc się zatem do kwestii poruszonej w przedmiotowym wystąpieniu, pragnę ponownie 
podkreślić, iż zgodnie z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, posiadanie 
ważnego zaświadczenia o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy  
i uzyskaniu tytułu ratownika stanowi niezbędny warunek do podejmowania przez osobę, o której 
mowa w art. 13 ww. ustawy, czynności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.  
 
   W świetle powyższego nieukończenie przez ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy uniemożliwia wykonywanie 
czynności, o których mowa w art. 14 pkt 1-9 ww. ustawy.  
 
   Z poważaniem  

   Podsekretarz stanu Antoni Podolski  
 
   Warszawa, dnia 12 stycznia 2009 r. 

 

 


