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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.) w związku z art. 118 i art. 122 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.), kontrolerzy:
Krzysztof Jakubczyk - inspektor wojewódzki w Oddziale Kontroli Podmiotów Leczniczych Wydziału
Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (upoważnienie Nr 241/WZ/2018
z dnia 3 września 2018 r.) oraz Marcin Bielec - starszy inspektor w Oddziale Kontroli Podmiotów
Leczniczych

Wydziału

Zdrowia

Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego

w

Warszawie

(upoważnienie Nr 242/WZ/2018 z dnia 3 września 2018 r.) przeprowadzili w dniu 17 września 2018 r.
kontrolę problemową w Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK z siedzibą przy ul. Bokserskiej 38/45
w Warszawie.
Zakres kontroli obejmował spełnianie wymagań do prowadzenia kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.
W związku z przeprowadzoną kontrolą przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK uzyskała zatwierdzenie programu kursu w zakresie
kwalifikowanej

pierwszej

pomocy

na

podstawie

decyzji

Wojewody

Mazowieckiego

z 14 listopada 2014 r., znak WZ.IV.6312.61.2014.ZU.

W wyniku kontroli ustalono, że w poddanym badaniu okresie Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK
przeprowadziła jeden kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs ten odbył się
w terminie 1 1 - 2 0 sierpnia 2017 r. i uczestniczyło w nim 12 osób. W skład kadry dydaktycznej
prowadzącej zajęcia objęte ramowym programem kursu wchodziły następujące osoby:
-

- kierownik merytoryczny kursu, posiadający dyplom Wydziału Nauki o Zdrowiu
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (numer dyplomu:

) i uzyskany tytuł zawodowy

licencjata na kierunku Ratownictwo medyczne oraz udokumentowane trzyletnie doświadczenie
w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych (zaświadczenie z dnia 1 października 2014 r.
wydane przez Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.),
-

posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarza numer
oraz tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
a także udokumentowane ponad pięcioletnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych
czynności ratunkowych w lotniczym zespole ratownictwa medycznego (zaświadczenie z dnia
25 sierpnia 2014 r. wydane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe),

-

posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarza numer
oraz

ukończony

kurs
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w
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ratunkowego,

a także udokumentowane ponad trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu medycznych
czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego (zaświadczenie z dnia
14 października 2014 r. wydane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego „Meditrans" SPZOZ w Warszawie),
-

posiadający udokumentowane trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu
czynności ratowniczych w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego,
wodnego i wysokościowego (zaświadczenie z dnia 9 października 2014 r. wydane przez Szkołę
Główną Służby Pożarniczej w Warszawie),

-

posiadająca dyplom Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii
Społecznej w Warszawie (numer dyplomu:

) i uzyskany tytuł zawodowy magistra

na kierunku psychologia, a także udokumentowany ponad trzyletni staż pracy jako psycholog
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(zaświadczenie z dnia 17 listopada 2014 r. wydane przez Centrum Terapii Michał Lew-Starowicz
z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 21/5).
Jak wynika z dokumentacji kwalifikacje ww. kadry zostały zweryfikowane w zakresie ich zgodności
z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy (dalej rozporządzenie w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej
pomocy - Dz. U. Nr 60, poz. 408) oraz zatwierdzone przez Wojewodę Mazowieckiego.
Na podstawie dokonanej w czasie kontroli analizy dokumentacji prowadzonej przez Fundację
Wsparcia Ratownictwa RK stwierdzono, że przyjęty sposób organizacji poszczególnych zajęć
zapewniał pełne wykonanie

Planu nauczania -

opracowanego zgodnie z wymogami

obowiązującymi w tym zakresie (program kursu obejmował 66 godzin zajęć, w tym 25 godzin zajęć
teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych). Kadra dydaktyczna dokumentowała zaliczanie
przez uczestników poszczególnych tematów w Dzienniku kursanta KPP, a także odnotowywała
w Dzienniku zajęć kursu z kwalifikowanej pierwszej pomocy szczegółowy harmonogram zajęć
(dzienniki prowadzone były w formie papierowej). W aktach przeprowadzonego kursu znajdowały
się również imienna lista osób prowadzących zajęcia oraz imienna lista uczestników kursu.
Kontrolowany podmiot zapewnił na potrzeby realizacji kursu bazę dydaktyczną zlokalizowaną
na terenie Uczelni Łazarskiego, mieszczącej się w Warszawie przy ul. Świeradowskiej 43. Zgodnie
z pisemnym oświadczeniem (załącznik Nr 1), złożonym przez kierownika merytorycznego kursu,
baza ta była dostosowana do liczby osób uczestniczących w kursie oraz posiadała wyposażenie
zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Pomieszczenia, w których realizowany był kurs, zostały udostępnione Fundacji Wsparcia
Ratownictwa RK na podstawie ustnej umowy z ww. uczelnią.
Okazany podczas kontroli Regulamin organizacyjny kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej
pomocy zawierał wszystkie wymagane elementy, tj.: szczegółowe określenie organizacji szkolenia,
zasady i tryb naboru osób przewidzianych do szkolenia oraz zakres obowiązków wykładowców
i innych osób prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. Stosowany wzór zaświadczenia
o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika, wydawanego osobom, które odbyły kurs i złożyły
egzamin z wynikiem pozytywnym, był zgodny z wzorem ustalonym w załączniku nr 2
do rozporządzenia w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
W trakcie czynności kontrolnych dokonano również oględzin sprzętu ćwiczeniowego (protokół
z dnia 17 września 2018 r., znak WZ-VI.9612.1.156.2018), znajdującego się w lokalu
przy Al. Solidarności 119/43 w Warszawie, który, zgodnie z informacją przekazaną przez kierownika
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merytorycznego kursów, wykorzystywany byt przez kontrolowany podmiot na działalność
administracyjno-biurową. W wyniku oględzin ustalono, że Fundacja Wsparcia Ratownictwa RK
zapewniła sprzęt szkoleniowy niezbędny do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy,
stosownie do wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie kursu
kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Przedstawiając powyższe ustalenia informuję, że skontrolowaną działalność oceniono
pozytywnie.
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