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REGULAMIN ORGANIZACYJNY KURSU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ 
POMOCY 

organizowanego przez  
Firmę MED – POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba 

z siedzibą w miejscowości Gołaczewy,  ul. Chełmska 97, 32-340 Wolbrom. 
 NIP 637-20-94-710, REGON 123042530, 

wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
 
 

Regulamin organizacyjny zawiera: 
1. Zasady organizowania kursów. 
2. Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie. 
3. Zakres obowiązków wykładowców prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne. 
4. Prawa i obowiązki uczestników kursu. 
5. Prawa i obowiązki Kierownika kursu. 
6. Sposób sprawdzania wyników kształcenia. 
7. Cel kształcenia. 
8. Czas trwania kursu. 
9. Certyfikacja. 
10. Inne. 
 

§1 
Zasady organizowania kursów 

 
1. Firma MED – POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba zwany dalej „Organizatorem” organizuje 
kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie: Ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym z dnia 8 września 2006r. – art.12 ust. 2, oraz art. 13 ust. 2,3 (Dz. U. z 2017 nr 191, 
poz. 1410).  
Podstawą do prowadzenia kursu jest: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. 
w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 
 
2. Wszelkie informacje o planowanych kursach umieszczone zostają na stronie internetowej 
www.med-poz.pl lub na naszym fanpageu na Facebooku "MED – POŻ Szkolenia Usługi Andrzej 
Żaba" 
 
3. Organizator kursu w pierwszym dniu przekazuje uczestnikom kursu informację dotyczącą: 
organizacji i przebiegu kursu, sposobu zaliczenia kursu. 
 
4. Każdy uczestnik otrzymuje program zajęć teoretycznych i praktycznych (podział na grupy 
ćwiczeniowe). Opracowany harmonogram zajęć umieszczany jest na tablicy ogłoszeń oraz 
wysyłany poprzez e-mail do uczestników szkolenia. 
 
5. Każdy kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończy się egzaminem teoretycznym 
i praktycznym przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną w formie określonej 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
 
6. Organizator po zakończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminów wydaje zaświadczenie 



Tel.: +48 503 968 893 
biuro@med-poz.pl 
www.med-poz.pl 

MED-POŻ Andrzej Żaba 
Chełmska 97, 32-340 Gołaczewy 
woj. małopolskie (okolice Krakowa) 

 

 

 
 
 

stanowiące potwierdzenie uczestniczenia i zaliczenia kursu. 
 
7. Kierownik kursu jest zobowiązany do zapoznania się z opiniami o kursie i po ich analizie 
podejmuje stosowne działania zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia. 
 
8. Organizator kursu doskonalącego prowadzi Rejestr wydanych zaświadczeń oraz przechowuje 
dokumentację kursu przez 5 lat. 
 
 

§2 
Zasady i tryb naboru osób przewidzianych do uczestnictwa w kursie 

 
1. W kursie mogą wziąć osoby, spełniające wymagania rozdziału 2 art. 13 Ustawy z dnia 8 
września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medyczny . 
W/w art. określa, iż Ratownikiem może być osoba: 

1) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; 
2) (uchylony); 
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej 

pierwszej pomocy, zwanego dalej "kursem", i uzyskaniu tytułu ratownika; 
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. 

 
1a. Ratownik posiadający kwalifikacje wymagane dla ratownika medycznego, lekarza systemu 
lub pielęgniarki systemu, realizujący doskonalenie zawodowe posiada uprawnienia do udzielania 
kwalifikowanej pierwszej pomocy bez obowiązku ukończenia kursu. 
 
W związku z powyższym, NIE OBOWIĄZUJE WYMÓG POSIADANIA ZATRUDNIENIA, 
CZŁONKOSTWA LUB PEŁNIENIA SŁUŻBY W JEDNOSTKACH WSPÓŁPRACUJĄCYCH 
Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE, JAKO UPRAWNIAJĄCY 
DO UCZESTNICTWA W KURSIE. 
 
2. Nabór kandydatów na kurs odbywa się z wyprzedzeniem zgodnie z REGULAMINEM 
UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH (dostępnym na stronie internetowej).  
Każdy kandydat zostaje indywidualnie poinformowany o wpisaniu na listę uczestników oraz 
poinformowany o dniu rozpoczęcia kursu.  
Informacje o naborze kandydatów na kurs również zostają zamieszczone na stronie www.med-
poz.pl 
 
3. Warunkiem przyjęcia uczestnika na kurs jest: 
- wypełnienie formularza zgłoszenia i przesłanie go do organizatora szkolenia 
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych 
- posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy 
- posiadanie dowodu zapłaty/przelewu za kurs  

 
W przypadku recertyfikacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy należy przesłać skan 
zaświadczenia z poprzedniego kursu na e-maila biuro@med-poz.pl lub zaba.andrzej@gmail.com. 
 
4. Administracja kursu: Żaba Andrzej 
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Zgłoszenia kandydatów: 
Poczta zwykła: MED-POŻ Szkolenia Usługi Andrzej Żaba, Gołaczewy ul. Chełmska 97, 
32-340 Wolbrom 
Poczta elektroniczna: biuro@med-poz.pl lub zaba.andrzej@gmail.com 
Telefonicznie: +48 503-968-893 
www.med-poz.pl- formularz 
 
 

§3 
Prawa i obowiązki wykładowców 

 
1. Wykładowca kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy ma obowiązek: 
- podpisania umowy zlecenia lub umowy wolontariackiej z Organizatorem lub wystawienie 
faktury za usługę szkoleniową, 
- punktualnego rozpoczynania zajęć oraz wykorzystania czasu dydaktycznego zgodnie 
z otrzymanym rozkładem zajęć, 
- wszelkie zmiany w harmonogramie ustalać z Kierownikiem kursu, 
- potwierdzenia zaliczenia zajęć w formie ustalonej z Kierownikiem kursu, 
- opracowania swojego modułu wykładowego w formie elektronicznej oraz podawania wykazu 
literatury do modułu, który realizuje, przygotowania kserokopii trudno dostępnych materiałów i 
przekazywania informacji o aktualnych zmianach w przepisach prawnych. 
 
2. Wykładowca kursu ma prawo do: 
- wprowadzAnia innowacji do prowadzonych zajęć, 
- wyboru metod i form szkolenia, 
- zgłaszanie do Kierownika kursu wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu kursu, 
- uzyskania od Organizatora pełnej informacji na temat programu zajęć teoretycznych, jaki 
powinien być przekazany uczestnikom kursu. 
 
 

§4 
Prawa i obowiązki uczestników kursu 

 
1. Uczestnik kursu ma obowiązek: 
- uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych programem kursu, 
- potwierdzenia obecności podpisem na liście obecności, 
- zaliczenia modułów zgodnie z wymogami przedstawionymi przez Organizatora oraz 
prowadzącego zajęcia, 
- informowania Kierownika kursu o nieobecności na zajęciach, w przypadku nieobecności- 
zaliczenia materiału w formie ustalonej przez wykładowcę, 
- wypełniania anonimowego kwestionariusza oceny kursu, 
- przestrzegania ustalonego przez Organizatora porządku organizacyjnego. 
 
2. Uczestnik kursu ma prawo do: 
- uzyskania informacji na temat organizacji i przebiegu kursu oraz umiejętności i uprawnień, jakie 
nabędzie po ukończeniu kursu, 
- zgłaszania uwag dotyczących treści i formy zajęć teoretycznych i praktycznych, 
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- uzyskania od wykładowcy wykazu literatury wymaganej do zaliczenia programu kursu oraz 
kserokopii trudno dostępnych materiałów będących przedmiotem wykładów. 
 
 

§5 
Prawa i obowiązki Kierownika kursu 

 
1. Kierownik kursu ma prawo i obowiązek do: 
- ustalenia szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowanie nadzoru nad 
realizacją tego planu, 
- przeprowadzenia i potwierdzenia stosownym zapisem końcowego zaliczenia w formie 
przewidzianej w programie kursu, 
- odpowiadania za przeprowadzenie jakości kształcenia, 
- odpowiada za wprowadzenia innowacji do prowadzonego kursu. 
 
 

§6 
Sposób sprawdzania wyników kształcenia 

 
1. Sprawdzanie osiągnięć uczestników kursu dokonywane jest poprzez: 
- bieżącą ocenę w trakcie prowadzonego kursu, 
- przeprowadzenie egzaminu pisemnego, sprawdzianu praktycznego w formie przewidzianej w 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
- końcową ocenę po zakończeniu kursu. 
 
2. Kierownik kursu powołuje i odwołuje członków komisji egzaminacyjnej. 
W skład komisji wchodzi: 
- przewodniczący komisji (konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej lub osoba 
przez niego wskazana) 
- 2 członków (osoby, o których mowa w art.3 ust. 1 lub 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 19.02.2007 r. 
 
3. Przebieg egzaminu 
 
3.1.Część teoretyczna 
3.1.1. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, 
składającego się z 30 zadań testowych, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 
Pytania zostaną opracowane na podstawie zadań opracowanych przez Centrum Egzaminów 
Medycznych. 
3.1.2. Karty testowe są przygotowywane oraz przechowywane w kopertach opieczętowanych i 
złożone w siedzibie Organizatora.  
Ujawnienie treści zadań testowych nastąpi w dniu egzaminu w obecności uczestników oraz 
kierownika merytorycznego kursu. 
3.1.3. Podstawą zaliczenia części teoretycznej jest udzielenie odpowiedzi na co najmniej 90% 
zadań testowych zawartych na karcie.  
Pozytywny wynik części teoretycznej stanowi warunek konieczny do dopuszczenia do egzaminu 
praktycznego. 
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3.2.Część praktyczna 
3.2.1. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu przez uczestnika kursu 3 zadań – dwóch losowo 
wybranych zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej 
pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie elektronicznie monitorowany.  
Zadania są losowane przez uczestnika przed wykonaniem zadania. 
3.2.2. Zadania praktyczne są przygotowywane w kopertach opieczętowanych i złożone siedzibie 
Organizatora. Ujawnienie treści zadań praktycznych nastąpi w dniu egzaminu 
w obecności uczestników oraz kierownika merytorycznego kursu. 
3.2.3. Zadania praktyczne są ocenianie odrębnie przez każdego z członków komisji wg skali ocen 
bardzo dobry, dobry plus, dobry, dostateczny plus, dostateczny, niedostateczny. Przy czym ocena 
niedostateczna zostaje poprawiona jeżeli za nią opowie się 75% składu komisji. 
3.2.4. Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej 
ocen cząstkowych uzyskanych od poszczególnych członków komisji. 
Inne uwagi dotyczące egzaminu 
W przypadku gdy osoba przystępująca do egzaminu nie zaliczy w całości lub części egzaminu lub 
do niego nie przystąpi z ważnych przyczyn losowych może przystąpić do niego w innym terminie 
jednak nie więcej niż dwa razy. 
 
 

§7 
Cel kształcenia 

 
Celem głównym kształcenia jest przygotowanie do: 
- realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, 
- współdziałania z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
- w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi 
zawodowych służb ratowniczych. 
Celem szczegółowym kształcenia jest utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy; 
- zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy, 
- kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe. 
 
 

§8 
Czas trwania kształcenia 

 
Kurs trwa 66 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 41 godzin zajęć praktycznych. 
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych z użyciem 
nowoczesnych środków dydaktycznych. Zajęcia praktyczne odbywają się w małych grupach nie 
więcej niż sześcioosobowych na jednego instruktora. 
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§9 
Certyfikacja 

 
Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu 
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) kurs jest 
nadzorowany i zatwierdzony przez odpowiednie terytorialnie władze samorządowe. Kontrolę 
merytoryczną nad przeprowadzeniem egzaminu sprawuje wojewódzki konsultant medycyny 
ratunkowej (lub wyznaczony przez niego lekarz medycyny ratunkowej). 
Uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują 
zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, uzyskania 
uprawnień ratownika w rozumieniu Art. 13.1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznymi) (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 
r.) 
Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. 
 
 

§10 
Inne 

 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie wnioski należy składać do 
Organizatora. 
 


