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         Gorzów Wlkp., dnia  4  sierpnia 2014 r. 

BZK-V.431.7.2014.APyr 

 

 

 

  Pan 

Maciej Liszka 

Dyrektor Naczelny 

LINMED  

ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23F/U3 

31-234 Kraków 

 

 

 WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

Działając na podstawie art. 118 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.) w związku z art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawa z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.) 

zespół kontrolny w składzie: 

Anna Pyrkosz - Tumaniec – starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 225-1/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.  

-  Przewodnicząca Zespołu.  

Magdalena Stacherczak – starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 225-2/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.  

-  Członek Zespołu. 

[dowód: akta kontroli str. 1-9] 

przeprowadził w dniu 14 czerwca 2014 r. kontrolę doraźną w LINMED z siedzibą przy ul. Kuźnicy 

Kołłątajowskiej 23F/U3 w Krakowie, w miejscu prowadzenia kursu, tj. w Regionalnym Centrum 

Ratownictwa przy ul. Żwirowej 2 w Witnicy. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości 

przeprowadzania kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą z dnia  

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.) 

oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej 
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pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408). Program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy  

zatwierdził Wojewoda Małopolski pismem znak: WP-VI.6312.55.2014 z dnia 30 maja 2014 r.   

W związku ze zmianą kadry dydaktycznej dokonano ponownego zatwierdzenia programu w dniu 

13 czerwca 2014 r. 

 

Zakresem kontroli objęto:  

Dokumentację w kontekście obowiązujących przepisów prawnych, w tym między innymi: 

1. weryfikacja harmonogramu kursu przedłożonego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie 

programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie zgodności z realizacją 

prowadzonych zajęć, 

2. sprawdzenie list obecności osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów 

nauczania w zakresie zgodności z harmonogramem kursu; 

3. sprawdzenie list obecności uczestników kursu; 

4. dokumentacji zaliczania poszczególnych modułów przez uczestników kursu. 

 

Okres objęty kontrolą:  31 maja – 14 czerwca 2014 r.     

 

Dokumenty kontrolowanego podmiotu, przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w terminie od 31 maja – 22 czerwca 2014 r., badano w dniu 14 czerwca 2014 r.  

w miejscu realizacji kursu, tj. w Regionalnym Centrum Ratownictwa przy ul. Żwirowej 2 w Witnicy.  

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Artur Myszkowski – kierownik merytoryczny kursu. 

 

Ustalenia kontroli:  

Podczas kontroli dokonano szczegółowej analizy dokumentów przedłożonych kontrolującym,  

na podstawie których ustalono: 

1. Organizator kursu prowadził dziennik kursu, który zawierał: listy obecności uczestników, 

harmonogram kursu.  

2. Weryfikacja zrealizowanych przez organizatora tematów z harmonogramem kursu  

przedłożonym wraz z wnioskiem o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 

i zatwierdzonym przez Wojewodę Małopolskiego pismem znak: WP-VI.6312.55.2014 z dnia 30 maja 

2014 r., oraz zmianami zatwierdzonymi w dniu 13 czerwca 2014 r., nie wykazała rozbieżności 

w zakresie tematyki, terminów oraz wykładowców. 

3. Obecność osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych tematów nauczania 

potwierdzana była każdorazowo przez odpowiednich wykładowców.  
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4. W dniu kontroli tj., 14 czerwca 2014 r. zajęcia rozpoczęły się z godzinnym opóźnieniem  

w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu kursu. Wg wyjaśnień Pana Artura Myszkowskiego 

opóźnienie wynikało z potrzeby dojazdu wykładowców z Zielonej Góry. W związku z zaistniałą 

sytuacją  zespół kontrolny przyjął ustne wyjaśnienie, iż zajęcia zostaną automatycznie wydłużone 

o godzinę.  

5. W kursie uczestniczyło 21 osób podzielonych na 4 grupy ćwiczeniowe. Organizator 

przedstawił „Listę obecności uczestników kursu KPP w Witnicy”, w której kursanci każdorazowo 

swoim podpisem potwierdzali obecność na zajęciach.   

6. Organizator posiadał „Karty oceniające umiejętności”, w której miały być dokonywane 

zaliczenia poszczególnych tematów. W dniu kontroli ww. karty nie były wypełnione. Wg wyjaśnień 

kierownika merytorycznego kursu, zaliczenia odbywać się będą po zajęciach z udzielania 

kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. „Karta oceniająca umiejętności” 

zostanie przekazana Komisji Egzaminacyjnej, gdyż stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu 

końcowego. W celu sprawdzenia nabytej wiedzy, zajęcia rozpoczynają się od testu z zakresu 

zagadnień ostatnio omawianych. Przedstawiono kontrolującym przykładowy wzór testu wyboru 

zawierający 30 pytań.  

7. Organizator kursu dysponował salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, wyposażonymi 

w sprzęt dostosowany do potrzeb szkolenia.  

8. Dokumentacja objęta kontrolą kursu prowadzona była w sposób przejrzysty.  

[dowód: akta kontroli str. 10-18] 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

Wnioski: 

Na podstawie ustaleń dot. kontrolowanej dokumentacji stwierdzono zgodność harmonogramu 

kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zatwierdzonego przez Wojewodę Małopolskiego pismami 

znak: WP-VI.6312.55.2014 z dnia 30 maja 2014 r. oraz 13 czerwca 2014 r., w zakresie tematyki,  

oraz osób prowadzących zajęcia. Zastrzeżenia budzi fakt rozpoczęcia zajęć w dniu 14 czerwca br.  

z godzinnym opóźnieniem.  

Organizator kursu prowadził listy obecności uczestników, w której kursanci potwierdzali 

podpisem swoją obecność na zajęciach. W celu weryfikacji wiedzy i nabytych umiejętności 

uczestnicy kursu posiadają „Kartę oceniającą umiejętności”, w której miały być dokonywane 

zaliczenia poszczególnych modułów nauczania zgodnie z pkt I, ppkt 6.3 załącznika nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej 

pomocy. 
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Dokumentacja kursu objętego  kontrolą prowadzona była w sposób przejrzysty i czytelny.  

Mając na uwadze kryterium celowości, rzetelności i legalności, a także ustalenia kontroli  

i powyższe wnioski wydano ocenę pozytywną. 

 

Zalecenia: 

Przedstawiając sformułowane powyżej uwagi przekazuję zalecenia pokontrolne oraz 

zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm.)  oraz 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej 

pomocy (Dz. U.  Nr 60, poz. 408), a w szczególności: 

- przeprowadzania kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z wcześniej zatwierdzonym 

harmonogramem; 

- zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu na bieżąco i prowadzenia stosownej 

dokumentacji w tym zakresie.  
 

 

 

Pouczenie:  

W terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego 

oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także  

o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.  

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. 

 

WOJEWODA LUBUSKI 
 

Jerzy Ostrouch 

 


