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         Gorzów Wlkp., dnia 9 grudnia 2014 r. 

       BZK-V.431.11.2014.APyr 

 

 

 

Pani 

Dorota Ladowska 

Medyczne Centrum Szkoleniowe 

ul. Na Skarpie 35  

66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

  

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 385-1/2014 z dnia 21 listopada 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 385-2/2014 z dnia 21 listopada 2014 r.  

-  Członek Zespołu. 

 [dowód: akta kontroli str. 1-7] 

 

przeprowadził w dniu 22 listopada 2014 r. kontrolę doraźną w Medycznym Centrum Szkoleniowym 

Dorota Ladowska z siedzibą przy ul. Na Skarpie 35 w Gorzowie Wlkp., w miejscu prowadzenia 

kursu, tj. w Zespole Edukacyjnym przy ul. Kościuszki 21 w Trzcielu. 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.  
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z 2013 r., poz. 757 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie 

kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408). Program kursu kwalifikowanej 

pierwszej pomocy został zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego pismem znak: BZK-

V.6312.12.2014.APyr z dnia 20 października 2014 r. oraz zmianami zatwierdzonymi w dniu  

4 listopada 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:  25 października - 22 listopada 2014 r.     

 

Dokumenty kontrolowanego podmiotu, przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w terminie od 25 października – 30 listopada 2014 r., badano w dniu 22 listopada 

2014 r. w miejscu realizacji kursu, tj. w Zespole Edukacyjnym przy ul. Kościuszki 21 w Trzcielu.   

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Dorota Ladowska – właściciel podmiotu prowadzącego 

kurs, 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 m.in.: listę uczestników kursu,  

harmonogram kursu, zestawienie ocen cząstkowych.  

2. Weryfikacja zrealizowanych przez organizatora tematów z harmonogramem kursu  

przedłożonym wraz z wnioskiem o zatwierdzenie programu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy 

i zatwierdzonym przez Wojewodę pismem znak: BZK-V.6312.12.2014.APyr z dnia 20 października 

2014 r. oraz zmianami zatwierdzonymi w dniu 4 listopada 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., 22 listopada 2014 r. prowadzone były zajęcia praktyczne „poszkodowany 

nieprzytomny”, oraz „urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, 

obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn”. Zajęcia odbywały się  

w 4 grupach 6-osobowych, rozlokowanych w pomieszczeniach budynku.  

5. W kursie uczestniczyło 24 ratowników ochotniczej straży pożarnej. Organizator przedstawił 

„Listę obecności uczestników kursu”, w której kursanci każdorazowo potwierdzali swoim podpisem 

obecność w danym dniu. 

6. Wykładowcy dokumentowali  zaliczenia poszczególnych modułów nauczania w dzienniku 

zajęć – „zestawieniu ocen cząstkowych”.  

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. 8-26] 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

Wnioski: 

Na podstawie ustaleń dot. kontrolowanej dokumentacji stwierdzono zgodność harmonogramu kursu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy zatwierdzonego przez Wojewodę Lubuskiego pismami znak: 

pismem znak: BZK-V.6312.12.2014.APyr z dnia 20 października 2014 r. oraz 4 listopada 2014 r., 

zakresie tematyki, terminu oraz osób prowadzących zajęcia.  

Organizator kursu prowadził listy obecności uczestników, w której kursanci potwierdzali 

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

uczestnicy kursu zaliczali poszczególne moduły 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. Fakt ten odnotowywany był w „zestawieniu ocen cząstkowych”. 

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: 

Ze względu na powyższe ustalenia, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.  

 

Jerzy Ostrouch 

Wojewoda Lubuski 

(podpisano elektronicznie) 


