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Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 8 wrzeÊ-
nia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590
i Nr 166, poz. 1172 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i organizacj´
przeprowadzenia szkolenia w zakresie kwalifikowanej
pierwszej pomocy oraz aktualizacj´ wiedzy w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy przez:

1) pracowników s∏u˝b podleg∏ych lub nadzorowa-
nych przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych oraz Ministra Obrony Narodowej; 

2) funkcjonariuszy, policjantów, stra˝aków;

3) ˝o∏nierzy.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o: 

1) koordynatorze ratownictwa medycznego Minister-
stwa Spraw Wewn´trznych i Administracji — ro-
zumie si´ przez to osob´ wyznaczonà przez
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, na
wniosek komórki organizacyjnej w∏aÊciwej do
spraw zdrowia, która w jego imieniu realizuje za-
dania w zakresie nadzoru merytorycznego oraz
nadzoru w zakresie organizacji i przebiegu szkoleƒ
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

2) koordynatorze ratownictwa medycznego Minister-
stwa Obrony Narodowej — rozumie si´ przez to
osob´ wyznaczonà przez Ministra Obrony Naro-
dowej na wniosek Szefa jednostki organizacyjnej
podleg∏ej Ministrowi Obrony Narodowej w∏aÊci-
wej do spraw zdrowia, która w imieniu Ministra
Obrony Narodowej realizuje zadania w zakresie
nadzoru merytorycznego oraz nadzoru w zakresie
organizacji i przebiegu szkoleƒ;

3) koordynatorze ratownictwa medycznego s∏u˝by
— rozumie si´ przez to osob´, która odpowiednio
w imieniu Szefa Biura Ochrony Rzàdu, Komen-
danta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Ko-
mendanta G∏ównego Policji, Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej realizuje zadania z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie nad-
zoru merytorycznego i nadzoru nad organizacjà
i przebiegiem szkoleƒ; 

4) koordynatorze ratownictwa medycznego szko∏y
policyjnej — rozumie si´ przez to osob´ odpowia-
dajàcà za nadzór nad sposobem i organizacjà
przeprowadzenia szkoleƒ policjantów w szko∏ach
policyjnych;

5) wojewódzkim koordynatorze ratownictwa me-
dycznego s∏u˝by — rozumie si´ przez to osob´ od-
powiadajàcà za nadzór nad sposobem i organiza-
cjà przeprowadzenia szkolenia s∏u˝by z terenu wo-
jewództwa, z zastrze˝eniem, ˝e w przypadku Stra-
˝y Granicznej rozumie si´ przez to osob´ odpowia-
dajàcà za nadzór nad sposobem i organizacjà prze-
prowadzenia szkolenia s∏u˝by z terenu zasi´gu od-
dzia∏u lub oÊrodka szkolenia Stra˝y Granicznej;

6) koordynatorze ratownictwa medycznego wojsko-
wego rejonu leczniczego, koordynatorze ratownic-
twa medycznego Centrum Szkolenia Wojskowych
S∏u˝b Medycznych lub koordynatorze ratownic-
twa medycznego jednostki szkolàcej na potrzeby
Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝arowej — rozumie
si´ przez to osob´ odpowiadajàcà za organizacj´
i przebieg szkolenia na terenie poszczególnych ob-
wodów profilaktyczno-leczniczych utworzonych
przez Ministra Obrony Narodowej, osob´ odpo-
wiadajàcà za organizacj´ i przebieg szkolenia
w Centrum Szkolenia Wojskowych S∏u˝b Medycz-
nych lub osob´ odpowiadajàcà za organizacj´
i przebieg szkolenia w jednostce szkolàcej na po-
trzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝arowej;

7) planie szkoleƒ — rozumie si´ przez to dokument
opracowany oddzielnie dla ka˝dej ze s∏u˝b podleg-
∏ych lub nadzorowanych przez ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych oraz Ministra Obrony
Narodowej, podlegajàcy aktualizacji nie rzadziej
ni˝ co 3 lata, okreÊlajàcy stanowiska osób, o któ-
rych mowa w § 1, kierowanych do odbycia szkole-
nia, ich liczb´, harmonogram organizacji kursów
oraz list´ podmiotów szkolàcych;

8) podmiocie szkolàcym — rozumie si´ przez to uj´-
tà w planie szkoleƒ, o którym mowa w pkt 7, szko-
∏´ lub oÊrodek edukacyjny, dysponujàcy bazà i ka-
drà dydaktycznà w liczbie dostosowanej do liczby
uczestników szkolenia, podleg∏y odpowiednio
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,
Komendantowi G∏ównemu Policji, Komendantowi
G∏ównemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, komen-
dantowi wojewódzkiemu Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicz-
nej, Szefowi Biura Ochrony Rzàdu, oÊrodek szko-
leniowy nadzorowany przez Ministra Obrony Na-
rodowej lub dla którego jest on organem za∏o˝y-
cielskim, który swoim zasi´giem obejmuje po-
szczególne obwody profilaktyczno-lecznicze, Cen-
trum Szkolenia Wojskowych S∏u˝b Medycznych,
a tak˝e jednostk´ szkolàcà na potrzeby Wojskowej
Ochrony Przeciwpo˝arowej, oraz oÊrodek dosko-
nalenia obrony cywilnej podleg∏y wojewodzie lub
inny oÊrodek, który posiada zatwierdzony przez
wojewod´ program kursu, szkolàcy na podstawie
porozumienia zawartego z Komendantem G∏ów-
nym Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Komendantem
G∏ównym Policji, Komendantem G∏ównym Stra˝y
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1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó-
∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
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Granicznej, Szefem Biura Ochrony Rzàdu, o ile
szkolenie nie mo˝e byç przeprowadzone przez
szko∏´ lub oÊrodek edukacyjny podleg∏y ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych, Komen-
dantowi G∏ównemu Policji, Komendantowi G∏ów-
nemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, komendanto-
wi wojewódzkiemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej
i Szefowi Biura Ochrony Rzàdu lub Szefowi jed-
nostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi Obro-
ny Narodowej w∏aÊciwej do spraw zdrowia, a tak-
˝e nadzorowanej przez Szefa Wojskowej Ochrony
Przeciwpo˝arowej;

9) szkoleniu — rozumie si´ przez to kurs w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy, majàcy na celu
uzyskanie wiedzy, umiej´tnoÊci praktycznych
i uprawnieƒ ratownika przez osoby, o których mo-
wa w § 1, przeprowadzony zgodnie z Ramowym
programem kursu okreÊlonym w rozporzàdzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w spra-
wie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej po-
mocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408);

10) ustawie — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia
8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie
Medycznym.

§ 3. 1. Szkolenie prowadzone jest przez podmiot
szkolàcy zgodnie z wymogami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu, o którym mowa w § 2 pkt 9.

2. Szkolenie koƒczy si´ egzaminem przeprowadzo-
nym zgodnie z rozporzàdzeniem, o którym mowa
w § 2 pkt 9.

§ 4. 1. Egzamin przeprowadzany jest przez Komi-
sj´ Egzaminacyjnà, w sk∏ad której wchodzà:

1) koordynator ratownictwa medycznego s∏u˝by lub
wyznaczony przez niego wojewódzki koordynator
ratownictwa medycznego s∏u˝by, w przypadku Po-
licji koordynator ratownictwa medycznego szko∏y
policyjnej, a w Ministerstwie Obrony Narodowej
koordynator ratownictwa medycznego wojskowe-
go rejonu leczniczego, koordynator ratownictwa
medycznego Centrum Szkolenia Wojskowych
S∏u˝b Medycznych lub koordynator ratownictwa
medycznego jednostki szkolàcej na potrzeby Woj-
skowej Ochrony Przeciwpo˝arowej — jako prze-
wodniczàcy;

2) konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ra-
tunkowej w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ pod-
miotu szkolàcego lub lekarz systemu przez niego
wskazany;

3) przedstawiciel podmiotu szkolàcego.

2. Cz∏onków Komisji Egzaminacyjnej, o której mo-
wa w ust. 1, powo∏uje i odwo∏uje kierownik podmiotu
szkolàcego. 

3. Miejsce i terminy egzaminu ustala kierownik
podmiotu szkolàcego w porozumieniu z przewodni-
czàcym komisji egzaminacyjnej.

4. W sk∏ad komisji nie mo˝e byç powo∏ana osoba,
która jest ma∏˝onkiem, wst´pnym, zst´pnym albo po-
winowatym do drugiego stopnia w∏àcznie osoby, któ-
ra sk∏ada egzamin.

§ 5. 1. Aktualizacj´ wiedzy w zakresie kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy ratownik realizuje poprzez
samokszta∏cenie lub inne formy doskonalenia zawo-
dowego zawierajàcego elementy szkolenia z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy, a w szczególnoÊci
przez udzia∏ w kursach doskonalàcych i seminariach.

2. Samokszta∏cenie obejmuje:

1) udzia∏ w kongresach, zjazdach, konferencjach lub
sympozjach naukowych;

2) udzia∏ w warsztatach szkoleniowych;

3) udzia∏ w internetowych programach edukacyjnych.

§ 6. 1. Koordynator ratownictwa medycznego
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz koordynator ratownictwa medycznego Minister-
stwa Obrony Narodowej:

1) sprawuje nadzór nad organizacjà i przebiegiem
szkoleƒ w s∏u˝bach; 

2) opiniuje plany szkoleƒ, sporzàdzane przez koordy-
natorów ratownictwa medycznego s∏u˝b oraz ko-
ordynatorów ratownictwa medycznego wojsko-
wych rejonów leczniczych, koordynatora ratow-
nictwa Medycznego Centrum Szkolenia Wojsko-
wych S∏u˝b Medycznych oraz koordynatora ra-
townictwa medycznego jednostki szkolàcej na po-
trzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝arowej,
przed ich zatwierdzeniem;

3) rekomenduje programy szkoleƒ prowadzonych
przez podmioty szkolàce do zatwierdzenia odpo-
wiednio przez Komendanta G∏ównego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej, Komendanta G∏ównego Poli-
cji, Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
Szefa Biura Ochrony Rzàdu, Szefa jednostki orga-
nizacyjnej podleg∏ej Ministrowi Obrony Narodo-
wej w∏aÊciwej do spraw zdrowia;

4) zatwierdza — przedk∏adane odpowiednio przez
koordynatorów ratownictwa medycznego s∏u˝b
oraz koordynatorów ratownictwa medycznego
wojskowych rejonów leczniczych, koordynatora
ratownictwa medycznego Centrum Szkolenia
Wojskowych S∏u˝b Medycznych oraz koordynato-
ra ratownictwa medycznego jednostki szkolàcej
na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝aro-
wej — roczne sprawozdania z realizacji szkoleƒ
z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
w s∏u˝bach;

5) sporzàdza coroczne sprawozdania z organizacji
szkoleƒ z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy w ministerstwie i przedstawia w∏aÊciwemu
ministrowi; 

6) dokonuje oceny jakoÊci przeprowadzanych szko-
leƒ w s∏u˝bach;

7) sprawuje nadzór merytoryczny nad wykonywa-
niem zadaƒ przez koordynatorów ratownictwa
medycznego s∏u˝b oraz koordynatorów ratownic-
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twa medycznego wojskowych rejonów leczni-
czych, koordynatora ratownictwa medycznego
Centrum Szkolenia Wojskowych S∏u˝b Medycz-
nych oraz koordynatora ratownictwa medycznego
jednostki szkolàcej na potrzeby Wojskowej Ochro-
ny Przeciwpo˝arowej;

8) odpowiada za aktualizacj´ materia∏ów i pomocy
szkoleniowych zgodnie z wytycznymi krajowych
i mi´dzynarodowych towarzystw naukowych dzia-
∏ajàcych w dziedzinie ratownictwa medycznego;

9) wspó∏pracuje z krajowymi i mi´dzynarodowymi to-
warzystwami naukowymi dzia∏ajàcymi w obszarze
ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej.

2. Ocena jakoÊci szkoleƒ, o której mowa w ust. 1
pkt 6, odbywa si´ w oparciu o nast´pujàce kryteria: 

1) zgodnoÊç prowadzonego szkolenia z zatwierdzo-
nym programem i planem szkolenia; 

2) spe∏nianie wymogów w zakresie kadry i bazy
dydaktycznej; 

3) wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej;

4) dost´pnoÊç aktualnych materia∏ów i pomocy
szkoleniowych; 

5) analiza arkuszy ewaluacyjnych szkolenia.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodnoÊci prowa-
dzonego szkolenia z wymogami okreÊlonymi w rozpo-
rzàdzeniu, o którym mowa w § 2 pkt 9, koordynator
ratownictwa medycznego Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji lub koordynator ratownic-
twa medycznego Ministerstwa Obrony Narodowej
wnioskuje — odpowiednio do Komendanta G∏ówne-
go Policji, Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej, Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
Szefa Biura Ochrony Rzàdu, Szefa jednostki organiza-
cyjnej podleg∏ej Ministrowi Obrony Narodowej w∏a-
Êciwej do spraw zdrowia lub Szefa Wojskowej Ochro-
ny Przeciwpo˝arowej za poÊrednictwem koordynato-
ra ratownictwa medycznego s∏u˝by i odpowiednio ra-
townictwa medycznego wojskowych rejonów leczni-
czych, koordynatora ratownictwa medycznego Cen-
trum Szkolenia Wojskowych S∏u˝b Medycznych oraz
koordynatora ratownictwa medycznego jednostki
szkolàcej na potrzeby Wojskowej Ochrony Przeciw-
po˝arowej — o wstrzymanie prowadzonego szkolenia
przez dany podmiot szkolàcy.

4. Po usuni´ciu niezgodnoÊci, o których mowa
w ust. 3, podmiot szkolàcy mo˝e wystàpiç — odpo-
wiednio do Komendanta G∏ównego Policji, Komen-
danta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, Szefa Biura
Ochrony Rzàdu, Szefa jednostki organizacyjnej podleg-
∏ej Ministrowi Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw
zdrowia lub Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝a-
rowej — o wznowienie szkolenia. 

5. Przed dokonaniem wpisu na list´ podmiotów
szkolàcych odpowiednio Komendant G∏ówny Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej, Komendant G∏ówny Policji,
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, Szef Biura
Ochrony Rzàdu, Szef jednostki organizacyjnej podleg-
∏ej Ministrowi Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw
zdrowia lub Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝aro-
wej wyst´puje do koordynatora ratownictwa medycz-

nego Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji lub Ministerstwa Obrony Narodowej o wydanie
opinii w sprawie.

6. Osoby uczestniczàce w szkoleniu prowadzonym
przez podmiot szkolàcy, w stosunku do którego
wstrzymano prowadzenie szkolenia, odbywajà szkole-
nie ponownie od poczàtku, niezale˝nie od etapu, na
którym szkolenie zosta∏o wstrzymane. 

§ 7. 1. Komendant G∏ówny Policji, Komendant
G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej oraz Szef Biura Ochrony
Rzàdu, a w wypadku Ministerstwa Obrony Narodowej
Szef jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi
Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw zdrowia po
akceptacji, odpowiednio koordynatora ratownictwa
medycznego Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji i Ministerstwa Obrony Narodowej, wyzna-
czajà koordynatorów ratownictwa medycznego s∏u˝b,
koordynatorów ratownictwa medycznego szkó∏ poli-
cyjnych, wojewódzkich koordynatorów ratownictwa
medycznego s∏u˝b, koordynatorów ratownictwa me-
dycznego wojskowych rejonów leczniczych, koordy-
natora ratownictwa medycznego Centrum Szkolenia
Wojskowych S∏u˝b Medycznych oraz koordynatora
ratownictwa medycznego jednostki szkolàcej na po-
trzeby Wojskowej Ochrony Przeciwpo˝arowej.

2. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, Komendant G∏ówny Policji, Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej oraz Szef Biura Ochrony Rzàdu za-
twierdza plan szkoleƒ, opracowany przez koordynato-
ra ratownictwa medycznego s∏u˝by, po uzyskaniu po-
zytywnej opinii koordynatora ratownictwa medyczne-
go Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.

3. Szef jednostki organizacyjnej podleg∏ej
Ministrowi Obrony Narodowej w∏aÊciwej do spraw
zdrowia zatwierdza plan szkoleƒ, opracowany przez
koordynatorów ratownictwa medycznego wojsko-
wych rejonów leczniczych, koordynatora ratownictwa
medycznego Centrum Szkolenia Wojskowych S∏u˝b
Medycznych oraz koordynatora ratownictwa medycz-
nego jednostki szkolàcej na potrzeby Wojskowej
Ochrony Przeciwpo˝arowej, po uzyskaniu pozytywnej
opinii koordynatora ratownictwa medycznego
Ministerstwa Obrony Narodowej. 

§ 8. 1. Koordynator ratownictwa medycznego
s∏u˝by:

1) nadzoruje organizacj´, przebieg szkoleƒ oraz reali-
zacj´ planu szkoleƒ w s∏u˝bie;

2) przygotowuje plan szkoleƒ;

3) przedstawia do akceptacji Szefa Biura Ochrony
Rzàdu lub Komendantów G∏ównych w∏aÊciwych
s∏u˝b roczne sprawozdania z realizacji planu szko-
leƒ, ze szczególnym uwzgl´dnieniem oceny jako-
Êci szkoleƒ, i przesy∏a je do zatwierdzenia koordy-
natorowi ratownictwa medycznego Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych i Administracji; 

4) opracowuje program szkolenia w s∏u˝bie;

5) rekomenduje cz∏onków Komisji Egzaminacyjnych;

6) przewodniczy Komisji Egzaminacyjnej;

7) dokonuje oceny jakoÊci szkoleƒ prowadzonych
w s∏u˝bie; 
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8) wspó∏pracuje z koordynatorem ratownictwa me-
dycznego Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji w zakresie aktualizacji materia∏ów
i pomocy szkoleniowych, a tak˝e w zakresie ewa-
luacji planów i programów szkolenia;

9) nadzoruje dzia∏ania wojewódzkich koordynatorów
ratownictwa medycznego s∏u˝by.

2. Ocena jakoÊci, o której mowa w ust. 1 pkt 7, od-
bywa si´ w oparciu o nast´pujàce kryteria: 

1) zgodnoÊç prowadzonego szkolenia z zatwierdzo-
nym programem i planem szkolenia; 

2) spe∏nianie wymogów w zakresie kadry i bazy dy-
daktycznej; 

3) wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej;

4) dost´pnoÊç aktualnych materia∏ów i pomocy
szkoleniowych; 

5) ewaluacja szkolenia. 

3. Koordynator ratownictwa medycznego szko∏y
policyjnej:

1) nadzoruje sposób i organizacj´ prowadzenia oraz
przebieg szkoleƒ w szkole policyjnej;

2) przygotowuje roczny terminarz szkoleƒ i egzami-
nów oraz przedk∏ada go do zatwierdzenia koordy-
natorowi ratownictwa medycznego s∏u˝by;

3) przedk∏ada koordynatorowi ratownictwa medycz-
nego s∏u˝by roczne sprawozdanie dotyczàce reali-
zacji szkoleƒ.

4. Koordynator ratownictwa medycznego wojsko-
wego rejonu leczniczego, koordynator ratownictwa
medycznego Centrum Szkolenia Wojskowych S∏u˝b
Medycznych oraz koordynator ratownictwa medycz-
nego jednostki szkolàcej na potrzeby Wojskowej
Ochrony Przeciwpo˝arowej: 

1) nadzoruje organizacj´, przebieg szkoleƒ oraz reali-
zacj´ planu szkoleƒ, odpowiednio w podleg∏ej mu
zadaniowo, w zakresie ratownictwa, wojskowej
strukturze organizacyjnej; 

2) dokonuje oceny jakoÊci szkoleƒ w oparciu o kryte-
ria okreÊlone w ust. 2;

3) opracowuje program szkolenia oraz przygotowuje
plan szkoleƒ; 

4) przedstawia koordynatorowi ratownictwa medycz-
nego Ministerstwa Obrony Narodowej roczne
sprawozdania — meldunki z realizacji planu szko-
leƒ w powierzonej strukturze organizacyjnej, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem oceny jakoÊci szko-
leƒ;

5) wspó∏pracuje z koordynatorem ratownictwa me-
dycznego Ministerstwa Obrony Narodowej w za-
kresie aktualizacji materia∏ów i pomocy szkole-
niowych.

§ 9. 1. Wojewódzki koordynator ratownictwa me-
dycznego s∏u˝by:

1) nadzoruje sposób i organizacj´ przeprowadzenia
oraz przebieg szkoleƒ;

2) organizuje szkolenia we w∏aÊciwej s∏u˝bie z terenu
województwa, a w przypadku Stra˝y Granicznej 
— z terenu zasi´gu oddzia∏u lub oÊrodka szkolenia
Stra˝y Granicznej;

3) dokonuje oceny jakoÊci szkoleƒ prowadzonych na
terenie województwa, a w przypadku Stra˝y Gra-
nicznej — na terenie zasi´gu oddzia∏u lub oÊrodka
szkolenia Stra˝y Granicznej; 

4) przedk∏ada koordynatorowi ratownictwa medycz-
nego s∏u˝by roczne sprawozdania dotyczàce reali-
zacji szkoleƒ i oceny jakoÊci szkoleƒ organizowa-
nych przez podmioty szkolàce oraz wyniki ewalua-
cji szkoleƒ.

2. Ocena jakoÊci szkoleƒ, o których mowa w ust. 1
pkt 3, odbywa si´ w oparciu o nast´pujàce kryteria: 

1) zgodnoÊç prowadzonego szkolenia z zatwierdzo-
nym programem i planem szkolenia;

2) spe∏nianie wymogów w zakresie kadry i bazy dy-
daktycznej;

3) wykorzystanie kadry i bazy dydaktycznej;

4) dost´pnoÊç aktualnych materia∏ów i pomocy
szkoleniowych;

5) ewaluacja szkolenia.

3. W przypadku Biura Ochrony Rzàdu oraz Policji
zadania wojewódzkiego koordynatora ratownictwa
medycznego s∏u˝by wykonuje koordynator ratownic-
twa medycznego s∏u˝by.

§ 10. Szko∏y i podmioty szkolàce funkcjonariuszy,
stra˝aków i ˝o∏nierzy w s∏u˝bie kandydackiej lub przy-
gotowawczej zapewniajà przeszkolenie w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy poprzez przeprowa-
dzenie szkolenia we w∏asnym zakresie, na zasadach
okreÊlonych w niniejszym rozporzàdzeniu. 

§ 11. 1. Osoby, które uzyska∏y uprawnienia ratow-
nika przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, przyst´pujà
do egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie póêniej
ni˝ w okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.

2. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia uzyska∏y zaÊwiadczenia potwierdzajàce
ukoƒczenie szkolenia z zakresu wiedzy i umiej´tnoÊci
obj´tych programem szkolenia lub rozpocz´∏y szkole-
nie zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi w Krajo-
wym Systemie Ratowniczo-GaÊniczym, przyst´pujà
do egzaminu, o którym mowa w § 3 ust. 2, nie póêniej
ni˝ w okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.

3. Osoby, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia rozpocz´∏y szkolenia z zakresu wiedzy
i umiej´tnoÊci obj´tych programem szkolenia, sk∏ada-
jà egzamin wed∏ug przepisów niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 12. Podmioty szkolàce z zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy sà obowiàzane dostosowaç warun-
ki swojej dzia∏alnoÊci do warunków okreÊlonych w ni-
niejszym rozporzàdzeniu w terminie do dnia 31 grud-
nia 2009 r.

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
G. Schetyna

Minister Obrony Narodowej: B. Klich


