WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia

fO

lipca 2019 r.

BZ-RM.431.8.2019.MS

Pan
Tomasz Krawczak
Prezes
Służby Ratownicze

Wystąpienie Pokontrolne

Na podstawie z art. 31 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993) zespół kontrolny
Wydziału

Bezpieczeństwa

i

Zarządzania

Kryzysowego

Dolnośląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził w dniu 7 czerwca 2019 r. w jednostce
p.n.: Służby Ratownicze, ul. Kolejowa 2, 56-400 Oleśnica, kontrolę 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. Monika Stachów - przewodnicząca zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki
w Oddziale Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - upoważnienie
nr BZ- RM.0030.19.2019.JCH z dnia 6 czerwca 2019 r.
2. Janusz Chudzik - członek zespołu kontrolującego, ekspert w Oddziale Ratownictwa
Medycznego

w

Dolnośląskiego

Wydziale
Urzędu

Bezpieczeństwa

Wojewódzkiego

i

we

Zarządzania
Wrocławiu

-

Kryzysowego
upoważnienie

nr BZ- RM.0030.20.2019.JCH z dnia 6 czerwca 2019 r.
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 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie

Medycznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993) 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 zarządzeniem nr 197 Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotu p.n. Służby
Ratownicze. Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli. Podczas
czynności kontrolnych wyjaśnień udzielał Pan Tomasz Rrawczak -

Prezes Służb

Ratowniczych i Pani Joanna Rutka - Z-ca Prezesa Służb Ratowniczych.
Zakres kontroli zrealizowano poprzez:
-

sprawdzenie zgodności zatwierdzonego programu kursu z ramowym programem kursu
i rozkładem zajęć kursu z podziałem na zajęcia teoretyczne i praktyczne;

-

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:
Na podstawie okazanych kontrolującym dokumentów z przeprowadzonych kursów ustalono,
że w 2018 r. przeprowadzono 2 kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy:
6-13 lipca i 12-21 października, natomiast w 2019 r. do dnia kontroli przeprowadzono jeden
kurs w dniach 8-17 marca.
W dokumentacji z kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przeprowadzonego w terminie
8-17 marca 2019 r. ustalono:
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-

zgłoszenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy z dnia 15 lutego 2019 r.1 wpłynęło
do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 lutego 2019 r.;

-

ramowy program kursu został zatwierdzony pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia
6 lipca 2018 r., znak:BZ-RM.6312.15.2018KT i jest zgodny z 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)2;

-

dziennik zajęć stanowiący program kursu KPP w dniach 8 - 1 7 marca 2019 r.3
jest zgodny z ramowym programem kursu;

-

regulamin organizacyjny kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy4 określa organizację
szkolenia, zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia, zakresy obowiązków
wykładowców prowadzących zajęcia;

-

harmonogram kursu KPP5 rozpisano z imiennym wykazem wykładowców, zgodnie
z zatwierdzonym wykazem kadry dydaktycznej prowadzącej kurs;

-

prowadzono listę obecności uczestników kursu osobno na każdy dzień oraz w dniu
egzaminu;

-

przewodniczącym komisji egzaminacyjnych ustalono lekarza systemu wyznaczonego
przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej6; zmiana
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej nastąpiła w dniu 12 marca 2019 r. i została
zatwierdzona przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej7;

-

organizator kursu sporządził protokół egzaminacyjny8;

-

organizator kursu przedstawił oświadczenie z dnia 15 lutego 2019 r., że baza
dydaktyczna i wyposażenie sal ćwiczeniowych spełniają wymogi określone w załączniku
nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu
kwalifikowanej pierwszej pomocy (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 60, poz. 408);

-

organizator posiada dokumentację zaliczenia poszczególnych tematów przez uczestników
kursu.

1 Pismo z dnia 15 lutego 2019 r. dotyczące zgłoszenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
2 Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2018 r., znak:BZ-RM.6312.15.2018KT
3 Dziennik zajęć stanowiący program kursu KPP w dniach 8 - 1 7 marca 2019 r.
4Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia regulaminu organizacyjnego kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie Służb Ratowniczych Oleśnica 2018 r.
5 Potwierdzona za zgodność z oiyginałem kserokopia harmonogramu zajęć kursu KPP 8.03.2019 - 17.03.2019 r.
6Potwierdzone za zgodność z oiyginałem kserokopia pisma z dnia 15 lutego 2019 r. o wyznaczenie
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej na egzaminie KPP
7 Potwierdzona za zgodność z oryginałem wiadomość wysłana z iPhona’a z dnia 12.03.2019r. o 14:11
8 Protokół nr 01/03/2019 z dnia 17 marca 2019 r. komisji egzaminacyjnej
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Biorąc pod uwagę powyższe materiały zespół kontrolujący Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu
stwierdza :
Dokument zgłoszenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przez organizatora Służby
Ratownicze wpłynął do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w sposób prawidłowy.
Dziennik zajęć stanowiący program kursu KPP w dniach 8-17 marca 2019 r., zgodne
z § 2 rozporządzenia 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), zawarto szczegółowe
cele kształcenia, określono prawidłowo treść nauczania, umiejętności wynikowe studentów
oraz liczbę godzin zająć praktycznych i teoretycznych. Ponadto organizator kursu zapewnia
bazę dydaktyczną dostosowaną do liczby osób uczestniczących w kursie. W przypadku
większej liczby uczestników podmiot wynajmuje salę w Oleśnicy przy ulicy Brzozowej.
Ewidencja wydanych zaświadczeń jest zgodna z protokołem komisji egzaminacyjnej
nr

01/03/2019

z

dnia

17

marca

2019

r.

Sprawdzono

wyposażenie

niezbędne

do przeprowadzenia kursu. W dniu kontroli podmiot kontrolowany odbywał ćwiczenia
ze strażą pożarną w Sycowie. Część sprzętu była używana podczas ćwiczeń, pozostałe
wyposażenie sal było prawidłowe i sprawne.
Zespół kontrolny Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu uznał
za nieprawidłowość sposób organizacji procesu dydaktycznego stosownie do zapisu
pkt I ppkt 4 załącznika 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie
kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, tj.: jeden nauczyciel może prowadzić zajęcia
praktyczne z grupą liczącą nie więcej niż 6 osób. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grupy
lecz dla wymaganej liczby godzin praktycznych, ujętych w Planie nauczania wyznaczono
jednego wykładowcę w tym samym czasie dla wszystkich uczestników kursu. Protokół
nr 01/03/2019 z dnia 17 marca 2019 r. komisji egzaminacyjnej nie zawiera załączników
(ewidencja osób przystępujących do egzaminu i arkusz egzaminacyjny). Ponadto wykazuje
dwuosobowy skład komisji egzaminacyjnej, co jest niezgodne z § 8 ww. rozporządzenia
i również uznane zostaje za nieprawidłowość. Brak przedstawionej przez podmiot
dokumentacji z egzaminu (tj. arkusz egzaminacyjny) nie pozwala zweryfikować sposobu
przeprowadzenia egzaminu kończącego kurs zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym. Za uchybienie uznaje się brak dostarczenia do Dolnośląskiego
Urzędu Wojewódzkiego informacji o zmianie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy w terminie 8-17 marca 2019 r.
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Występujące nieprawidłowości dotyczące kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia
praktyczne i dwuosobowy skład komisji egzaminacyjnej oraz uchybienie w zakresie
przekazania

informacji

o

zmianie

przewodniczącego

komisji

egzaminacyjnej

do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i braków w dokumentacji
egzaminacyjnej wpływają na warunki realizacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy
przez Służby Ratownicze w Oleśnicy, przeprowadzonego w terminie 8-17 marca br.
Brak poprawy w zakresie powyższych nieprawidłowości i uchybienia może przyczynić
się do nieprawidłowego przeprowadzania kolejnych kursów kwalifikowanej pierwszej
pomocy przez podmiot kontrolowany.
Mając na uwadze przedstawione powyżej ustalenia zalecam:
-

prowadzenie prawidłowo skompletowanej dokumentacji z kursów kpp;

-

bieżące

przekazywanie

informacji

do

Dolnośląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

we Wrocławiu w zakresie wystąpienia zmian związanych z planowanym kursem kpp;
-

rzetelne nadzorowanie poświadczania przez wykładowców, egzaminatorów dokumentacji
z kursów;

-

sporządzanie harmonogramu kursu kpp, w zakresie zajęć praktycznych zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu
kwalifikowanej pierwszej pomocy (tj. jeden nauczyciel może prowadzić zajęcia
praktyczne z grupą liczącą nie więcej niż 6 osób).
O podjętych działaniach i sposobie realizacji zaleceń proszę poinformować Wojewodę

Dolnośląskiego w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Wystąpienie

pokontrolne

sporządzono

w

dwóch

jednobrzmiących

egzemplarzach

(5 stron ponumerowanych) - po jednym dla kierownika jednostki kontrolowanej i kierownika
jednostki kontrolującej. Kierownika jednostki kontrolowanej poinformowano - pouczono
o prawie, sposobie i terminie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień,
co do ustaleń zawartych w projekcie wystąpienia.

Paweł Hreniak
(podpis kierow nika jed n o stk i kontrolującej)
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