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              Gorzów Wlkp., dnia 5 stycznia 2015 r. 

 

             BZK-V.431.12.2014.APyr 

 

 

 

  

Pan 

st. bryg. mgr inż. Hubert Harasimowicz  

Lubuski Komendant Wojewódzki 

Państwowej Straży Pożarnej  

w Gorzowie 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 ustawy 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 399-1/2014 z dnia 2 grudnia 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 399-2/2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.  

-  Członek Zespołu. 

[dowód: akta kontroli str. 1-8] 

 

przeprowadził w dniu 8 grudnia 2014 r. kontrolę doraźną w Ośrodku Szkolenia Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w miejscu prowadzenia kursu, tj. 

w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej przy ul. Piłsudskiego 56 w Nowej Soli. Przedmiotem 

kontroli było sprawdzenie prawidłowości przeprowadzania kursu w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

 

WOJEWODA  LUBUSKI 
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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 pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408). 

Program kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy został zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego 

pismem znak: BZK-V.6312.14.2014.APyr z dnia 18 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:  1 – 8 grudnia 2014 r.     

 

Dokumenty kontrolowanego podmiotu, przeprowadzającego kurs w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy w terminie 1 - 10 grudnia 2014 r., badano w dniu 8 grudnia 2014 r. w miejscu 

realizacji kursu, tj. w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej przy ul. Piłsudskiego 56 w Nowej Soli.   

Na podstawie upoważnienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

Pana st. bryg. mgr inż. Huberta Harasimowicza z dnia 4 grudnia 2014 r. wyjaśnień udzielał mł. kpt. 

mgr Ireneusz Woźniak – Kierownik Merytoryczny Kursu. 

[dowód: akta kontroli str. 9] 

 

Ustalenia kontroli:  

Podczas kontroli dokonano szczegółowej analizy dokumentów przedłożonych kontrolującym,  

na podstawie których ustalono: 

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

uczestników, harmonogram zajęć, ewidencję uczestników kursu, program kursu, regulamin, arkusz 

zaliczeń tematów. Dokumentacja objęta kontrolą kursu prowadzona była w sposób przejrzysty  

i rzetelny.  

2. W dniu 4 grudnia 2014 r. organizator poinformował Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pismem znak: WOS.1433.3.23.4.2014 z dnia  
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4 grudnia 2014 r. o zmianie instruktora. Kontrolującym zostały przedstawione wymagane 

kwalifikacje nowego wykładowcy.   

3. Weryfikacja zrealizowanych przez organizatora tematów z harmonogramem kursu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego, nie wykazała 

rozbieżności w zakresie tematyki oraz terminów przeprowadzenia zajęć. 

4. Obecność osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych tematów nauczania 

potwierdzana była każdorazowo przez odpowiednich wykładowców.  

5. W kursie uczestniczyło 18 osób podzielonych na 3 grupy ćwiczeniowe. Organizator 

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

potwierdzali obecność na zajęciach. W dniu kontroli brak potwierdzenia obecności jednego 

uczestnika. Zgodnie z wyjaśnieniami przekazanymi przez Kierownika merytorycznego kursu, 

uczestnik kursu wyszedł do lekarza.  

6. W dniu kontroli tj. 8 grudnia 2014 r., od godz. 800 do godz. 1110 odbywały się zajęcia 

praktyczne „Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja 

wstępna i wtórna”. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika merytorycznego kursu, uczestnicy  

w pierwszej kolejności powtarzają wiadomości z poprzednich zajęć, odbywa się to w formie ćwiczeń. 

W związku z faktem, iż zajęcia praktyczne prowadzone są przez różnych instruktorów w grupach,  

w celu usystematyzowania wiedzy wprowadzono ćwiczenia powtórzeniowe dla wszystkich grup 

jednocześnie. Po krótkim powtórzeniu informacji uczestnicy rozdzielają się na grupy.  

7. Organizator prowadzi w dzienniku kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy „Arkusz 

zaliczeń tematów”, w którym wykładowca potwierdza 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. Zaliczenia odbywały się w formie 

testu, wykonania określonej czynności, bądź udzielenia ustnej odpowiedzi. W przypadku 

niezaliczenia tematu uczestnik powtarza zaliczenie do skutku.  

8. Organizator kursu dysponuje salami wykładowymi i ćwiczeniowymi, wyposażonymi                         

w sprzęt dostosowany do potrzeb szkolenia.  

 

 [dowód: akta kontroli str. 10-27] 

 

Wnioski: 

Na podstawie ustaleń dot. kontrolowanej dokumentacji stwierdzono zgodność harmonogramu 

kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy zatwierdzonego przez Wojewodę Lubuskiego pismem znak: 

BZK-V.6312.14.2014.APyr z dnia 18 listopada 2014 r. w zakresie tematyki, terminu oraz osób 

prowadzących zajęcia.  
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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 „Arkuszu zaliczeń tematów”. 

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.  

 

 
wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Jan Świrepo 

Wicewojewoda Lubuski 


