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                                 Gorzów Wlkp., dnia 18 listopada 2019 r. 

            
 

 
      BZK-V.431.2.2019.MWil 
 
  

Pan 

Przemysław Kaszubski 

Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe Województwa Lubuskiego  

Zielona Góra  

 

 

WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

 

Działając na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993 ze zm.), zgodnie z  § 7 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli 
podmiotów leczniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1331) 

Zespół Kontrolny w składzie: 

Magdalena Wilińska - Starszy Inspektor  w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 223-1/2019 z dnia 25 września 2019 r. -  

Przewodniczący Zespołu,  

Urszula Sołtysiak  - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 223-2/2019 z dnia 25 września 

2019 r. -  Członek Zespołu, 

przeprowadził w dniu 27 września 2019 r. kontrolę doraźną w podmiocie prowadzącym kurs 

kwalifikowanej pierwszej pomocy – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa 

Lubuskiego, ul. Lisowskiego 1, 65-072 Zielona Góra. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie 

spełniania przez podmiot prowadzący kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy wymagań 

określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. Program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy został zatwierdzony 

przez Wojewodę Lubuskiego pismem znak: BZK-V.6312.3.2019.MWil z dnia 12 września 2019 r.  

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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Zakresem kontroli objęto:  

 

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

1. weryfikację harmonogramu nauczania 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, 

 

Okres objęty kontrolą:  19 września 2019 r.  – 27 września 2019 r.     

 

Dokumenty kontrolowanego podmiotu przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w terminie 19 września 2019 r. – 29 września 2019 r. badano w dniu 27 września 

2019 r. w miejscu realizacji kursu, tj. w Zielonej Górze., przy ul. Lisowskiego 1.  

Wyjaśnień udzielał pan Przemysław Kaszubski, kierownik merytoryczny kursu. 

 

Ustalenia kontroli:  

 

Podczas kontroli dokonano szczegółowej analizy dokumentów przedłożonych kontrolującym,  

na podstawie których ustalono: 

1. Organizator kursu prowadził dokumentację kursu, która zawierała m.in.: listę obecności 

uczestników kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, realizację zajęć dydaktycznych. 

2. Obecność osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych tematów nauczania 

potwierdzana była własnoręcznym podpisem. 

3. Organizator prowadził „Arkusz zaliczeń tematów”, w którym wykładowca potwierdzał 

zaliczenie 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 (Dz. U. nr 60, poz. 408). Zaliczenia odbywały się  

w formie wykonania określonej czynności, bądź udzielenia ustnej odpowiedzi. Dokument 

„Realizacja zajęć dydaktycznych” opatrzony był każdorazowo podpisem wykładowcy/ 

instruktora, potwierdzającym przeprowadzenie zajęć. 

4. Organizator kursu dysponował pomieszczeniami spełniającymi wymagania sali 

dydaktycznej i ćwiczeniowej,  wyposażonymi w sprzęt dostosowany do potrzeb szkolenia. 

W trakcie trwania kontroli odbywały się zajęcia praktyczne (zajęcia w 2 grupach). 
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Wnioski: 

 

Na podstawie czynności kontrolnych w miejscu realizacji kursu Zespół Kontrolny stwierdził, 

iż kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzony został zgodnie z rozporządzeniem 

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

w zakresie tematyki zajęć, ramowego programu kursu, liczebności grup oraz godzin zajęć. 

Niemniej jednak w dniu przeprowadzania kontroli 27 września 2019 r. zajęcia praktyczne 

prowadziła pani Małgorzata Siwoń, która nie była ujęta w szczegółowym harmonogramie szkolenia 

przedstawionym wojewodzie lubuskiemu. Zmiana prowadzącego nie miała jednak wpływu na 

ogólną ocenę kontroli, gdyż osoba ta posiadała stosowne uprawnienia do prowadzenia kursu.   

 

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

i powyższe wnioski wydano ocenę pozytywną. 

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Waldemar Gredka 
Dyrektor 

Wydziału Bezpieczeństwa 
 i Zarządzania Kryzysowego 
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