
1 

 

                 

WOJEWODA  LUBUSKI    

Gorzów Wlkp., dnia 10 stycznia 2014 r. 

BZK-V.431.15.2013.APyr 

 

 

Pan 

bryg. mgr inż. Hubert Harasimowicz  

Lubuski Komendant Wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Gorzowie Wlkp. 

 

 

 

PROJEKT WYSTĄPIENIA POKONTROLNEGO 

 

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) 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 570-1/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.  

-  Przewodnicząca Zespołu.  

Marta Dańków-Berdowska – starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 570-2/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.  

-  Członek Zespołu. 

[dowód: akta kontroli str. 1-6] 

 

 

przeprowadził w dniu 16 grudnia 2013 r. kontrolę doraźną w Ośrodku Szkolenia Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie 

przy ul. Cegielnianej 13 – zwanym dalej Organizatorem kursu. 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) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie 

kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408), którego program został 

zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego (znak: BZK-V.6312.8.2013.APyr z dnia 29 listopada 

2013 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:  02 - 11  grudnia 2013 r.     

 

Dokumenty kontrolowanego podmiotu, przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, w terminie 02 - 11 grudnia 2013 r., 

badano w dniu 16 grudnia 2013 r. w siedzibie Ośrodka Szkolenia KW PSP w Gorzowie Wlkp. 

ul. Cegielniana 13 w  Świebodzinie. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan mł. bryg. w st. 

spocz. inż. Zbigniew Fabiński – Zastępca Naczelnika Wydziału, na podstawie upoważnienia 

Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pana bryg. mgr inż. Huberta 

Harasimowicza, z dnia 13 grudnia 2013 r. 

[dowód: akta kontroli str. 7] 
 

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, przebieg realizacji zajęć dydaktycznych. Dokumentacja objęta kontrolą kursu 

prowadzona była w sposób przejrzysty i rzetelny.  

2. Weryfikacja zrealizowanych przez organizatora tematów z harmonogramem kursu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego (znak: BZK-

V.6312.8.2013.APyr z dnia 29 listopada 2013 r.), nie wykazała rozbieżności w zakresie tematyki 

oraz terminów przeprowadzenia zajęć. 
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3. Obecność osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych tematów nauczania 

potwierdzana była każdorazowo przez odpowiednich wykładowców.  

4. Organizator prowadził listę obecności kursantów w każdym dniu zajęć, brak jednak listy,  

w której uczestnicy kursu potwierdziliby własnoręcznym podpisem swoją obecność na zajęciach.  

5. W toku kontroli ustalono, że organizator kursu nie przeprowadzał zaliczeń z każdego tematu 

prowadzonych zajęć co jest niezgodne 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.  

Z przedłożonego arkusza kontroli wynika, iż przeprowadzono zaliczenia kilku elementów, tj.: 

RKO, Rurka, Kołnierz, ABC, Badanie, Pozycja boczna, Rany, Złamanie, Procedury, Defibrylator, 

Ewakuacja. Brak jest jednak dokumentów potwierdzających weryfikację wiedzy ze wszystkich 

omawianych zagadnień (15 tematów), bowiem zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, 

podmiot prowadzący kurs posiada m.in. dokumentację zaliczania poszczególnych tematów przez 

uczestników kursu. Z arkusza kontroli wynika ponadto, iż przeprowadzono próbny test z wiedzy 

teoretycznej, który jest częścią składową egzaminu końcowego, natomiast brak dokumentacji 

potwierdzającej ten fakt. 

6. Komisja Egzaminacyjna w składzie: lek. med. Mirosław Baraniak, lek. med. Irena Chlebuś 

oraz mł. kpt. Ireneusz Woźniak, przeprowadziła w dniu 11 grudnia 2013 r. egzamin końcowy kursu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Do egzaminu 

przystąpiło 18 osób, z czego 2 nie zaliczyły części teoretycznej i nie zostały dopuszczone do 

egzaminu praktycznego. Na potrzeby egzaminu teoretycznego stworzono program komputerowy, 

który z bazy 200 pytań wybrał losowo zestaw 30 pytań dla każdego uczestnika kursu. Organizator 

przedstawił do wglądu zdjęcia z przebiegu egzaminu praktycznego. Z 16 osób, które przystąpiły do 

egzaminu praktycznego, 8 zdało z wynikiem dobrym i 8 z bardzo dobrym, uzyskując tytuł 

ratownika.  

7. Organizator dysponuje salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, wyposażonymi w sprzęt 

dostosowany do potrzeb szkolenia (sprzęt multimedialny, krzesełka umożliwiające sporządzanie 

notatek). Niektóre zajęcia praktyczne odbywały się w przyległym garażu i na placu np. ewakuacja  

z pojazdu, budynku. 

8. Przedstawiony wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika jest zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu 

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

(Dz. U. Nr 60, poz. 408).   

 [dowód: akta kontroli str. 8-19] 

Na tym kontrolę zakończono. 
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Wnioski: 

 Na podstawie ustaleń dot. kontrolowanej dokumentacji stwierdzono zgodność 

zrealizowanych przez organizatora tematów z harmonogramem kursu kwalifikowanej pierwszej 

pomocy zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego (znak: BZK-V.6312.8.2013.APyr z dnia 29 

listopada 2013 r.), nie stwierdzono rozbieżności w zakresie tematyki, terminów oraz osób 

prowadzących zajęcia. Wątpliwości budzi natomiast forma prowadzenia listy obecności 

poszczególnych uczestników. Brak bowiem listy z podpisami kursantów, która 

uprawdopodobniałaby ich obecność na zajęciach.  

Nie udokumentowano również faktu weryfikacji wiedzy oraz nabytych podczas kursu 

umiejętności przez uczestników kursu wszystkich zagadnień będących przedmiotem kursu, zgodnie 

bowiem z cytowanym rozporządzeniem podmiot prowadzący kurs posiada m.in. dokumentację 

zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu.  

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

Zastrzeżenia w zakresie prowadzenia powyższej dokumentacji, mają charakter formalny. 

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) 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: 

- prowadzenia listy obecności kursantów, w formie umożliwiającej potwierdzenie ich faktycznej 

obecności; 

- prowadzenia dokumentacji zaliczania poszczególnych tematów przez uczestników kursu. 
 

 

 

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.  

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

WOJEWODA LUBUSKI 
 

Jerzy Ostrouch 

 


