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PIERWSZA POMOC

Stosownie do postanowień art. 3 pkt 7 Ustawy 

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym pierwsza pomoc to zespół czynności 

podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych 

przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym 

również z wykorzystaniem wyrobów medycznych 

i wyposażenia wyrobów medycznych. 

Obowiązek 
wyznaczenia osoby odpowiedzialnej
Przepisy, nakładające obowiązek wyznaczenia 

osoby do udzielania pierwszej pomocy, uzależniły 

jego realizację od rodzaju i zakresu prowadzonej 

działalności, liczby zatrudnionych pracowników 

i innych osób przebywających na terenie zakładu 

Osoba wyznaczona 
do udzielania pierwszej pomocy 
w zakładzie pracy

pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagro-

żeń (art. 2091 § 2-3  k.p.). Ustawodawca nie narzucił 

tym samym sztywnych limitów odnoszących się 

do liczby zatrudnionych pracowników. W konse-

kwencji obowiązek w powyższym kształcie dotyczy 

wszystkich pracodawców, również pracodawcy 

zatrudniającego np. tylko jednego pracownika. 

Jak wynika wprost ze stanowiska Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 2009 r. 

(SPS-023-6878/08), pracodawcy mają obowiązek 

wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej 

pomocy bez względu na liczbę zatrudnianych przez 

nich osób. 

Ponadto, mimo że ocena, ilu pracowników należy 

wyznaczyć, leży w ramach wyłącznych kompetencji 

pracodawcy, nie może on postępować w tym zakresie 

całkowicie dowolnie. Jest on ustawowo zobligo-

wany do uwzględnienia wymienionych w art. 2091 

§ 2 k.p. czynników, tj. liczba ta musi być dostosowana 

do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby 

zatrudnionych osób oraz rodzaju i poziomu wystę-

pujących zagrożeń. 

Warto również zwrócić uwagę, że pracownik 

wyznaczony do udzielania pierwszej pomocy 

jest zobowiązany do realizacji nałożonego obo-

wiązku w „normalnych” godzinach swojej pracy. 

Pracodawca powinien zatem zapewnić taką liczbę 

przeszkolonych pracowników, aby w zakładzie 

pracy był stale obecny pracownik odpowiedzialny 

za udzielanie pierwszej pomocy (np. w systemie 

pracy zmianowej czy chociażby na wypadek 

urlopu wypoczynkowego lub choroby jednego 

z wyznaczonych pracowników). Z podobną sytuacją 

będziemy mieli do czynienia w sytuacji działalności 

prowadzonej w oparciu o rozbudowaną strukturę, 

na którą mogą składać się np. centrala oraz przed-

stawicielstwa czy oddziały. W takim przypadku 

pracodawca powinien wyznaczyć pracowników 

odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomo-

cy nie tylko w centrali, ale również w pozostałych 

jednostkach organizacyjnych. Potwierdzeniem 

konieczności realizacji obowiązku w zakresie liczby 

wyznaczonych pracowników we wskazany sposób 

jest przepis § 44 Rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w spra-

wie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Wskazuje on bowiem, że system pierwszej 

Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy oraz szereg zwią-

zanych z  tym obowiązków. Jednym z  nich, wynikającym z  art. 2091 § 1 Kodeksu pracy, jest 

zorganizowanie sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy. Realizacja wskazanej 

powinności wiąże się z koniecznością wyznaczenia i przeszkolenia osoby do udzielania pierw-

szej pomocy. 
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pomocy w razie wypadku powinien obejmować 

w szczególności:

• punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddzia-

łach), w których wykonywane są prace powodujące 

duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem 

się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfi ko-

wanych jako niebezpieczne ze względu na ostre 

działanie toksyczne;

• apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) 

zakładu pracy.

Natomiast obsługa punktów i apteczek na każdej 

zmianie powinna być powierzana wyznaczonym 

pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej 

pomocy. 

Tylko pracownik
Jednym z wymogów związanych z realizacją omawia-

nego obowiązku jest to, że osoba, której pracodawca 

zamierza powierzyć wykonywanie czynności w zakre-

sie udzielania pierwszej pomocy, musi mieć status 

pracownika. Niedopuszczalne jest korzystanie w tym 

zakresie ze specjalistów zewnętrznych czy osób za-

trudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 

np. umowy-zlecenia z osobą fi zyczną czy podmiotem 

prowadzącym działalność gospodarczą. 

Należy również zaznaczyć, że co do zasady pracodaw-

ca nie może sam wykonywać działań w zakresie udzie-

lania pierwszej pomocy. Jak wynika z art. 2091 § 4 k.p., 

taka możliwość dotyczy wyłącznie pracodawców 

zatrudniających jedynie pracowników młodocianych 

lub niepełnosprawnych.

Kwalifi kacje osoby 
wyznaczonej do udzielenia 
pierwszej pomocy
Przepisy nie wskazują, jakie kwalifi kacje musi posiadać 

pracownik wyznaczony przez pracodawcę do świad-

czenia pierwszej pomocy. Określają jedynie, że szko-

lenie pracowników powinno uwzględniać rodzaj 

i poziom występujących zagrożeń (art. 2091 § 3 k.p.). 

Część przedstawicieli doktryny stoi na stanowisku, 

że wystarczającą formą przeszkolenia pracowników 

wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy jest 

standardowe szkolenie BHP – wstępne lub okresowe 

– w ramach którego, zgodnie z odpowiednio dostoso-

wanym programem, poruszane są kwestie udzielania 

pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Ponadto, wobec braku regulacji dotyczących upraw-

nień czy kwalifi kacji, jakie musi posiadać osoba prze-

prowadzająca przedmiotowe szkolenie, nie ma rów-

nież przeciwwskazań, aby było ono realizowane 

przez osobę legitymującą się jedynie uprawnieniami 

do szkolenia pracowników z zakresu BHP. Jednak, 

z uwagi na wagę problematyki udzielania pierwszej 

pomocy, za dobrą praktykę należy uznać kierowanie 

osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy 

na szkolenia specjalistyczne, prowadzone przez np. 

ratowników medycznych. 

Wydaje się, że ze względu na obowiązek i odpowie-

dzialność, jakimi jest obarczony pracodawca, podsta-

wowe szkolenie z zakresu BHP nie będzie wystarcza-

jące w razie wystąpienia zagrożenia. Zwykle bowiem 

zagadnienia związane z pierwszą pomocą są podczas 

szkoleń BHP marginalizowane, sprowadzane jedynie 

do omówienia ogólnych zasad, bez możliwości 

praktycznego przećwiczenia, np.: resuscytacji, zabez-

pieczenia urazów (zwichnięć, złamań), opatrywania 

ran itp. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że po-

mimo udziału w szkoleniu pracownik nie nabierze 

odpowiednich umiejętności, a tym samym nie będzie 

potrafi ł udzielić niezbędnej pomocy. Odbycie przez 

osoby wyznaczane przez pracodawcę do udzielania 

pierwszej pomocy niezależnego od szkolenia BHP, 

specjalistycznego szkolenia z omawianego zakresu 

pozwoli im nie tylko poznać teoretyczne schematy 

wykonywania czynności związanych z udzielaniem 

pomocy, ale również oswoić się z nimi na poziomie 

praktycznym. Choć nie wynika to z przepisów, takie 

szkolenia powinny być okresowo powtarzane, co sta-

nowi gwarancję ugruntowania wiedzy teoretycznej 

i umiejętności praktycznych. Niemniej jednak jest 

to zależne od uznania pracodawcy, który powinien 

podjąć w tym zakresie decyzję, po przeanalizowaniu 

zagrożeń występujących w zakładzie pracy.

Koszty podnoszenia kwalifi kacji
W zakresie odpłatności szkolenia należy zwrócić 

uwagę, że obowiązek zapewnienia pierwszej pomocy 

poprzez m.in. wyznaczenie pracowników udziela-

jących pierwszej pomocy jest obowiązkiem praco-

dawcy. Zatem koszty związane z przygotowaniem 

pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej 

pomocy, w tym koszty szkoleń, obciążają pracodawcę. 

Co więcej, zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie 
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poglądem powierzenie analizowanej funkcji stwarza 

przynajmniej potencjalną możliwość rozszerzenia 

zakresu dotychczasowych zadań. W związku z tym 

powinno to pociągać za sobą zwiększenie wyna-

grodzenia za pracę, np. przez wypłatę odpowied-

niego dodatku (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 

19 czerwca 2012 r., II UK 282/11).

Forma prawna wyznaczenia 
Przepisy nie precyzują, jak należy rozumieć wymóg 

„wyznaczenia pracownika”. Trzeba jednak wskazać, 

że wyznaczenie pracownika na osobę odpowie-

dzialną za udzielanie pierwszej pomocy jest czyn-

nością jednostronną pracodawcy. Dodajmy również, 

że stosownie do art. 211 pkt 7 k.p. pracownik jest 

obowiązany współdziałać z pracodawcą i przełożo-

nymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bez-

pieczeństwa i higieny pracy. Tym samym pracownik 

tylko w wyjątkowych sytuacjach mógłby odmówić 

wyznaczenia go do pełnienia tej funkcji, powołując się 

na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, 

o których mowa w art. 8 k.p. (np. trauma spowodowa-

na tragicznym wypadkiem powodująca panikę i brak 

racjonalnego działania w przypadku widoku krwi).

Przepisy nie wskazują również, w jakiej formie praco-

dawca powinien wyznaczyć pracownika do udzielania 

pierwszej pomocy. W praktyce przyjmuje się, że cho-

dzi tu o jednostronne wskazanie przez pracodawcę 

wyznaczonego pracownika z imienia i nazwiska. 

Wskazane jest, aby ze względów dowodowych 

to wyznaczenie nastąpiło w formie pisemnej. Kopię 

takiego pisma zawierającego podpis pracownika 

należy umieścić w aktach osobowych pracownika. 

Dodajmy, że wyznaczenie pracownika do udzielania 

pierwszej pomocy nie wymaga zmiany zakresu czyn-

ności tego pracownika, ani dokonania wypowiedzenia 

zmieniającego. 

Poinformowanie pracowników
Samo wyznaczenie pracowników wykonujących 

czynności w zakresie ewakuacji nie jest wystarczające 

z punktu widzenia prawidłowej realizacji omawianego 

obowiązku. Pracodawca powinien bowiem poinfor-

mować pracowników o podjętej decyzji, wskazując, 

którzy pracownicy zostali wyznaczeni do pełnienia 

działań w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

Zagadnienie to zostało uregulowane w art. 2071 k.p., 

z którego wynika obowiązek przekazania załodze in-

formacji o pracownikach wyznaczonych do pełnienia 

działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 

pracowników. Informacja taka powinna zawierać: 

imię i nazwisko, miejsce wykonywania pracy, numer 

telefonu służbowego lub innego środka komunikacji 

elektronicznej. Wobec braku przepisowej regulacji 

dotyczącej formy, jaką pracodawca powinien zastoso-

wać w celu poinformowania pracowników o decyzji, 

w tym zakresie należy przyjąć, że może on posłużyć się 

zwyczajowo przyjętą formą – np. obwieszczeniem wy-

wieszonym na tablicy ogłoszeń. Nie można wykluczyć 

również wydania specjalnego zarządzenia w sprawie 

wyznaczenia osób odpowiedzialnych za udzielanie 

pierwszej pomocy. 

Zgodnie z § 44 ust. 3-4 Rozporządzenia w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wykaz 

pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej 

pomocy powinien być wywieszony w punktach 

pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznym 

miejscu. Dodajmy, że omawiany przepis nie daje 

bezpośrednich podstaw, co dość często występuje 

w praktyce, do umieszczenia wykazu pracowników 

przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy 

we wnętrzu apteczek. Wykazy te powinny być 

„wywieszone”, co oznacza, że powinny być umiesz-

czone na zewnątrz w bezpośrednim sąsiedztwie 

apteczki, w widocznym, łatwo dostępnym miejscu. 

Umieszczenie wykazu wewnątrz apteczki powoduje, 

że wprawdzie apteczka jest widoczna, ale wykaz 

pracowników – już nie.

W praktyce można również spotkać przypadki, gdy 

pracodawca wraz z danymi dotyczącymi osoby 

wyznaczonej do udzielania pierwszej pomocy 

umieszcza jego zdjęcie. Należy jednak pamiętać, 

że aby tego rodzaju działanie było legalne, trzeba 

uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku pracow-

nika. Przypomnijmy, że zakres danych, jakiego może 

żądać pracodawca od pracownika bez konieczności 

pozyskiwania jego zgody, określa art. 221 k.p. Należą 

do nich: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, imiona ro-

dziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres 

do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotych-

czasowego zatrudnienia, a także imiona i nazwiska 

oraz daty urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich 

danych jest konieczne ze względu na korzystanie 
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przez pracownika ze szczególnych uprawnień prze-

widzianych w prawie pracy. Ponadto pracodawca 

jest uprawniony do uzyskania od pracownika innych 

danych osobowych niż te wcześniej wymienione, 

jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych 

przepisów (art. 221 § 4 k.p.). Dane te pracodawca 

przetwarza na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 Ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych, zgodnie z którym przetwarzanie danych jest 

dopuszczane, gdy jest to niezbędne do zrealizowania 

uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikają-

cego z przepisu prawa. Z uwagi na to, że wśród 

wymienionych informacji nie ma zdjęcia pracownika, 

pracodawca, aby móc legalnie je pozyskać w celu 

np. umieszczenia przy apteczce, musi co do zasady 

pozyskać na to zgodę pracownika. W takim przypad-

ku zostaje spełniona przesłanka wynikająca z art. 23 

ust. 1 pkt 1 u.o.d.o.

Obowiązki osoby wyznaczonej 
do udzielania pierwszej pomocy
Pierwszą pomocą, w razie wypadku, urazu, nagłego 

ataku choroby, jest podjęcie odpowiednich czynno-

ści w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowane-

go oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw 

zdrowotnych, zanim możliwe będzie udzielenie 

specjalistycznej pomocy medycznej. Pierwsza po-

moc to nie tylko masaż serca, sztuczne oddychanie, 

bandażowanie i tym podobne działania, ale również 

wezwanie karetki pogotowia, przeniesienie osoby 

poszkodowanej na inne (bezpieczne) miejsce itp. 

działania. Czynności te powinny być możliwie jak 

najlepsze i możliwie najbardziej skuteczne. Należy 

dodać, że pracownik wyznaczony do udzielania 

pierwszej pomocy nie powinien wkraczać w kom-

petencje służb ratownictwa medycznego czy 

ochrony przeciwpożarowej. Działania pracownika 

wyznaczonego mają wyłącznie charakter doraźny 

i powinny być prowadzone do momentu przybycia 

właściwych służb. 

Trzeba również przypomnieć, że wyznaczenie 

konkretnych osób do udzielania pierwszej pomocy 

nie zwalnia pozostałych osób z takiego obowiązku, 

gdy stają się świadkami zdarzenia wymagającego 

podjęcia określonych działań. Zgodnie z art. 4 Ustawy 

o Państwowym Ratownictwie Medycznym każdy, kto 

zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem 

zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posia-

danych możliwości i umiejętności ma obowiązek 

niezwłocznego podjęcia działań zmierzających 

do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu 

podmiotów ustawowo powołanych do niesienia 

pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego. Dodatkowo, zgodnie z art. 162 § 1 Ko-

deksu karnego, nieudzielenie takiej pomocy osobie 

znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim 

niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu zagrożone jest karą pozba-

wienia wolności nawet do lat 3. Odpowiedzialność 

karna nie obejmuje osoby, która w celu ratowania 

zdrowia lub życia innej osoby podejmuje działanie 

na miarę swoich możliwości i wiedzy. Karane jest 

niepodjęcie żadnego działania w przypadku zagroże-

nia dla zdrowia lub życia innej osoby oraz za szkody 

powstałe w wyniku rozmyślnego lub wyraźnie 

niedbałego działania, czy też świadomego działania 

na niekorzyść ofi ary wypadku.  

GDZIE POWINNO SIĘ UMIESZCZAĆ 
WYKAZ WYZNACZONYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z § 44 ust. 3-4 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy powinien być wywieszony 

w punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznym miejscu. Dodajmy, że omawiany 

przepis nie daje bezpośrednich podstaw, co dość często występuje w praktyce, do umieszczenia 

wykazu pracowników przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy we wnętrzu apteczek. Wykazy 

te powinny być „wywieszone”, co oznacza, że powinny być umieszczone na zewnątrz w bezpośrednim 

sąsiedztwie apteczki, w widocznym, łatwo dostępnym miejscu. Umieszczenie wykazu wewnątrz 

apteczki powoduje, że wprawdzie apteczka jest widoczna, ale wykaz pracowników – już nie.




