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Podstawa prawna:

Regulamin organizacyjny kursu jest zgodny z:
- Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2006
r., Nr 191, poz. 1410);
- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie
kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z 2007 r., Nr 60, poz. 408)

AQUA-SFERA
81-611 Gdynia, ul.Wielkokacka 8/67, tel: 505 608 730 regon 221154835, nip 8762314557
Bank Millennium SA : 36 1160 2202 0000 0002 0596 2002
email: biuro@aqua-sfera.com.pl

www.kursymotorowodnegdynia.pl

1. ORGANIZACJA SZKOLENIA

1.1 Szkolenie organizowane jest przez firmę AQUA-SFERA Daniel Chyła zwana dalej
podmiotem prowadzącym kurs,

1.2 Podstawę organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego stanowi plan nauczania
zamieszczony w programie kursu,

1.3 W ramach szkolenia realizowane są teoretyczne i praktyczne zajęcia dydaktyczne
przewidziane w planie nauczania,

1.4 Każda grupa szkoleniowa organizowana jest w podgrupy nieprzekraczające 6 osób,

1.5 Zajęcia praktyczne należy prowadzić w grupach liczących do 6-ciu osób (jeden instruktor
może prowadzić zajęcia praktyczne z grupą liczącą nie więcej niż 6 osób),

1.6 Podmiot prowadzący kurs prowadzi dla każdej grupy szkoleniowej kursu kwalifikowanej
pierwszej pomocy „Dziennik lekcyjny", w którym prowadzi imienną listę uczestników kursu
oraz dokumentuje przebieg nauczania,

1.7 „Dziennik lekcyjny" musi mieć formę trwałą uniemożliwiającą dokonywanie
jakichkolwiek zmian na jego stronach,
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1.8 Podmiot prowadzący kurs prowadzi imienną listę osób prowadzących zajęcia w ramach
poszczególnych modułów nauczania,

1.9 Podmiot prowadzący kurs jest odpowiedzialna za właściwe prowadzenie,
przechowywanie i wydawanie dokumentacji z przebiegu nauczania.

2. ZASADY I TRYB NABORU OSÓB PRAEWIDZIANYCH DO SZKOLENIA

Warunkiem przyjęcia kandydata na szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który do pobranie jest na stronie
www.aqua-sfera.com.pl i przesłanie go na adres email: biuro@aqua-sfera.com.pl,
- posiadanie pełnych zdolność do czynności prawnych.

3. OBOWIĄZKI KADRY DYDAKTYCZNEJ

3.1 Kierownik merytoryczny kursu:
- przed rozpoczęciem szkolenia opracowuje w formie pisemnej harmonogram zajęć który
zatwierdza kierownik podmiotu prowadzącego kurs.
- na pierwszych zajęciach przedstawia słuchaczom:
a)
b)
c)
d)
e)

program nauczania,
zasady realizacji zajęć dydaktycznych,
sposób bieżącej kontroli wyników nauczania,
sposób, tryb i terminarz egzaminu końcowego,
zalecaną literaturę.
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3.2 Wykładowca-instruktor:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

zapoznaje słuchaczy z tematem i celem ćwiczeń,
omawia kolejne etapy nabywania umiejętności,
przedstawia organizację ćwiczeń,
prezentuje budowę wyposażenia technicznego oraz wyjaśnia zasady jego
eksploatacji i obsługi, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
przekazuje słuchaczom na bieżąco informację zwrotną odnośnie ich postępów w
nabywaniu umiejętności,
koryguje nieprawidłowości zauważonych w trakcie wykonywania ćwiczeń.
odpowiada za prowadzenie zaliczeń poszczególnych tematów przez uczestników
kursu, systematycznie dokonuje bieżącej oceny osiągnięć edukacyjnych słuchaczy, ze
szczególnym uwzględnieniem treści tematów nauczanych na poprzednich zajęciach .
odpowiada za bezpieczne wykonywanie zadań,
jest zobligowany do śledzenia nowości wydawniczych, w tym prasy fachowej i
publikacji aktów prawnych;
współpracuje z innymi instruktorami celem ujednolicenia przekazywanych treści
merytorycznych objętych programem kursu.

4. EGZAMIN KOŃCOWY
4.1 Słuchacz uzyskuje kwalifikacje ratownika po spełnieniu następujących warunków:
a)

odbył i zaliczył wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem
kursu;

b)

uzyskał zaliczenie z części teoretycznej i pozytywną ocenę z części
praktycznej na egzaminie końcowym.

4.2 Egzamin końcowy składa się z:
a)
b)

egzaminu teoretycznego,
egzaminu praktycznego.

4.3 Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym
programem kursu.
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4.4 Do egzaminu może przystąpić osoba, która posiada zaświadczenie, które utraciło
ważność, oraz jest zatrudniona w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa
w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, zwanej dalej "ustawą", lub pełni w nich służbę, lub jest ich członkiem.
4.5 Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.
4.6 Terminy egzaminu teoretycznego i praktycznego ustala kierownik merytoryczny kursu w
porozumieniu z przewodniczącym komisji egzaminacyjnej, zwanej dalej "komisją".

4.7 Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową,
składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań
testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie
odrębnych przepisów, i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych
Centrum Egzaminów Medycznych.

4.7.1 Karty testowe są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach
uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie oraz dostarczane na miejsce egzaminu
teoretycznego przez kierownika merytorycznego kursu w dniu, w którym ma być
przeprowadzony egzamin.

4.7.2 Karty testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią
przez osoby nieuprawnione. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści kart testowych
następuje w sali egzaminacyjnej po rozpoczęciu egzaminu teoretycznego w obecności osób
zdających.

4.7.3 W trakcie egzaminu teoretycznego zabronione jest wynoszenie lub usuwanie w inny
sposób karty testowej z sali egzaminacyjnej.
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4.7.4 Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej.

4.7.5 Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych
odpowiedzi na co najmniej 90 % zadań testowych zawartych w karcie testowej.

4.7.6 Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do
egzaminu praktycznego.

4.8 Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
a)

dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających
praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz;

resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym
monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością
wydruku danych.
b)

4.8.1 Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, oceniane jest odrębnie przez każdego
członka komisji, posługującego się następującą skalą ocen: 5 (bardzo dobry), 4,5 (dobry plus),
4 (dobry), 3,5 (dostateczny plus), 3 (dostateczny), 2 (niedostateczny).

4.8.2 Ocena niedostateczna zostaje postawiona, gdy opowie się za nią co najmniej 75 %
składu komisji.

4.8.3 Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej
ocen cząstkowych, uzyskanych od poszczególnych członków komisji, zaokrąglona do oceny,
o której mowa w ust. 2, z tym że egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba
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zdająca otrzyma ocenę co najmniej dostateczną.

4.9 W przypadku gdy osoba zdająca nie zaliczy w całości lub w części egzaminu lub nie
przystąpi do niego w całości lub w jego części, z ważnych przyczyn losowych, może ona
przystąpić do egzaminu lub jego części w następnym terminie, nie więcej jednak niż 2 razy.

4.10 Egzamin jest przeprowadzany przez komisję składającą się z trzech osób:
1) konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej właściwego
ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs lub wskazanego
przez niego lekarza systemu, jako przewodniczącego;
2) lekarza, który jest przedstawicielem właściwej dla uczestników kursu
jednostki współpracującej z systemem o którym mowa w pkt. 2.2.1;
3) lekarza systemu, pielęgniarki systemu albo ratownika medycznego,
posiadającego aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym
programem kursu oraz co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym
w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.

4.11 Członków komisji powołuje i odwołuje kierownik podmiotu prowadzącego kurs.

4.12 Do składu komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym
albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby, która składa egzamin.
4.13 Osobie, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, Firma
AQUA-SFERA Daniel Chyła wydaje zaświadczenie.
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4.14. Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

5. POSTANOWNIENIA KOŃCOWE

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia na szkolenie z powodu braku wolnych
miejsc lub w przypadku nie spełnienia przez kandydata wymogów formalnych oraz
odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej liczby chętnych osób do wzięcia udziału w
szkoleniu. W przypadku odwołania szkolenia organizator zobowiązuję się do zwrotu
wpłaconych przez kandydatów pieniędzy za szkolenie.
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