Wrocław, dnia

W O JEW O D A DOLNOŚLĄSKI

marca 2019 r.

BZ-RM.431.1.2019.LS

Pan
Piotr Szeielnicki
„LIFE GUARD”
ul. Pawia 14 B/7
52-235 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie z art. 31 ust. 1 piet 3) i ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 z późn. zm.)
zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniu 29 stycznia 2019 r. w „LIFE
GUARD" Piotr Szetelnicki ul. Pawia 14 B/7, 52-235 Wrocław, kontrolę planową, podmiotu
uprawnionego do przeprowadzania kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kontrolę
przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie:
1. Luiza Smolińska - przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki
w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie
nr 1 z dnia 17 stycznia 2019 r. (nr sprawy BZ-RM.0030.1.2019.LS);
2. Karolina

Tyszecka

-

członek

zespołu

kontrolującego,

starszy

inspektor

w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie
nr 2 z dnia 17 stycznia 2019 r. ( sprawa ni- BZ- RM.0030.2.2019.LS).
Celem

kontroli

była

ocena

prawidłowości

przeprowadzania

kursu

zgodnie

z zatwierdzonym ramowym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

pod kątem zgodności z ustawą z dnia § września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.2195 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408).
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie poprawności wykonania i prowadzenia
dokumentacji kursu z zatwierdzonym programem kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy.
Kontrolę przeprowadzono, zgodnie z zatwierdzonym w dniu 13 grudnia 2018 r.
przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli zewnętrznych na I półrocze 2019 r.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli. Podczas czynności
kontrolnych wyjaśnień udzielał Pan Piotr Szetelnicki - lekarz, specjalista medycyny
ratunkowej

i

specjalista

medycyny

rodzinnej

-

odpowiedzialny

za

organizację

i przeprowadzenie kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Zakres kontroli zrealizowano poprzez:
- sprawdzenie zgodności zatwierdzonego programu kursu z ramowym programem kursu,
rozkładem zajęć kursu z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz ich realizację;
- sprawdzenie regulaminu organizacyjnego kursu, z określeniem organizacji szkolenia, zasad
i trybu naboru osób przewidzianych do szkolenia, oraz zakresu obowiązków wykładowców
i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne;
- sprawdzenie harmonogramu z rozkładem zajęć oraz podziałem na liczbę zajęć teoretycznych
i praktycznych;
-sprawdzenie wykazu kadry dydaktycznej prowadzącej kurs zgodnie z zatwierdzonym
programem kursu;
- sprawdzenie list obecności kursantów;
- sprawdzenie składu, trybu powoływania komisji egzaminacyjnej;
- sprawdzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu
ratownika;
- sprawdzenie bazy dydaktycznej i wyposażenia sal ćwiczeniowych.
Ustalenia kontroli:
Ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny cząstkowe uwzględniające kryterium
legalności i rzetelności.
Na podstawie okazanych kontrolującym dokumentów z przeprowadzonych kursów, ustalono,
co następuje:

- zatwierdzony ramowy program kursu jest zgodny z programem organizowanych kursów
oraz z rozkładem zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
(t j. Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408) - pisma z dnia 4 marca 2010 r . , znak: BZ.V.ML1.12247/10 i z dnia 15 lutego 2018 r. nr BZ-RM.6312.4.2018.KT1. Podmiot w kontrolowanym
zakresie uzyskuje ocenę pozytywną.
- Regulamin organizacyjny kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy2 określa organizację
szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia, zakresy obowiązków
wykładowców prowadzących zajęcia. Podmiot w kontrolowanym zakresie uzyskuje ocenę
pozytywną.
- W dokumentacji z przeprowadzonych kursów kwalifikowanej pomocy w terminach:
27.02.2018 r.- 23.03.2018 r. oraz 6.10.2018 r.- 21.10.2018 r. stwierdzono brak szczegółowych
harmonogramów zajęć kursów z imiennym wykazem wykładowców i godzin zajęć - zgodnie
z zatwierdzonym wykazem kadry dydaktycznej prowadzącej kurs oraz rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r., w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej
pomocy (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408). Podmiot w kontrolowanym zakresie uzyskuje
ocenę pozytywną z nieprawidłowością.
- Podczas weryfikacji dokumentacji z przeprowadzonego kursu w dniach 27.02.2018 r.
- 23 03.2018 r. ustalono brak listy obecności uczestników kursu. Podmiot w kontrolowanym
zakresie uzyskuje ocenę pozytywną z nieprawidłowością.
- Przewodniczącym komisji egzaminacyjnych jest lekarz systemu wyznaczony przez
konsultanta

wojewódzkiego

w

dziedzinie

medycyny

ratunkowej3.

Podmiot

w kontrolowanym zakresie uzyskuje ocenę pozytywną.
- Organizator kursu prowadzi ewidencję4 wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika5. Podmiot
w kontrolowanym zakresie uzyskuje ocenę pozytywną.

'Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia pism : z dnia 4 marca 2010 r . , znak: BZ.V.M LI. 1224-7/10
1 z dnia 15 lutego 2018 r. nr BZ-RM.6312.4.2018.KT dotyczących zatwierdzenia programu kursu.
2 Kserokopia regulaminu organizacyjnego kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz kserokopia
wzoru zobowiązania kursanta szkolenia kwalifikowanej pierwszej pomocy (skrócony regulamin wewnętrzny)
- na dzień 29.01.2019 r.
3 Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopii podania z dnia 20 września 2018 r. o wyznaczenie
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na egzaminie KPP na tytuł ratownika oraz kserokopia aktu
powołania komisji egzaminacyjnej na egzamin KPP nr 4/2018 z dnia 21 października 2018 r.
4 Ewidencja osób przystępujących do egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia
23 marca 2018 r.
5 Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu
ratownika z dnia 21 października 2018 r.
3

- Dokumentacja organizowanych kursów dostarczona przez organizatora zawierała protokoły
egzaminacyjne6. Podmiot w kontrolowanym zakresie uzyskuje ocenę pozytywną.
Organizator

kursu

zapewnia

do

przeprowadzania zajęć

co

jest

19
(tj.

zgodne

marca

teoretycznych

z załącznikiem

2007

r.,

środki dydaktyczne

w

nr

sprawie

i

i

szkoleniowych

1 rozporządzenia
kursu

materiały
z

uczestnikami

Ministra

kwalifikowanej

Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408). Zespół kontrolny

szkoleniowe

Zdrowia
pierwszej

kursu,
z

dnia

pomocy

stwierdził, że podmiot

w kontrolowanym zakresie uzyskuje ocenę pozytywną.
Biorąc pod uwagę powyższe oceny i uwagi zespół kontrolujący Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
stwierdza następujące nieprawidłowości:
- brak szczegółowych harmonogramów zajęć kursów z imiennym wykazem wykładowców,
godzin zajęć;
-brak listy obecności uczestników kursu przeprowadzonego w terminie 27.02.2018 r.
- 23.03.2018 r.
Dokumentacja

organizatora

kursów

kwalifikowanej

pierwszej

pomocy

była

niekompletna i wymagała uzupełnień w przedstawionym wyżej zakresie.
Zespół kontrolny stwierdza, że kursy organizowane przez „LIFE GUARD" Piotr
Szetelnicki ul. Pawia 14 B/7, 52-235 Wrocław są zgodne z zatwierdzonym ramowym
programem kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2007 r., w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 60, poz. 408).
W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu przyznaje ocenę pozytywną z nieprawidłowościami.
Występujące nieprawidłowości dotyczące braku szczegółowych harmonogramów zajęć
kursów z imiennym wykazem wykładowców i godzin zajęć oraz listy obecności uczestników
kursu nie wpływają na warunki realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez
podmiot.
Zalecenia i wnioski pokontrolne.
Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia zalecam:
1. Sporządzanie na bieżąco szczegółowych harmonogramów zajęć kursów z imiennym
wykazem wykładowców, godzin zajęć, z podpisami wykładowców.
2. Prowadzenie na bieżąco list obecności uczestników kursu.

6 Protokół egzaminacyjny nr 2/2018 z dnia 23 marca 2018 r.
4

O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych proszę
poinformować Wojewodę Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego
wystąpienia pokontrolnego.
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
(5 stron ponumerowanych) - jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki podlegającej
kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.
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