Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed

Regulamin Kursu
Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy

22.09.2018

Opracował:
Michał Pelc – specjalista ratownictwa medycznego, właściciel firmy MiMed – Usługi
Ratownictwa Medycznego z siedziba w 76-024 Świeszyno, ul. Dębowa 2.
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa ogólne zasady organizacji, rekrutacji i przebiegu Kursu Kwalifikowanej Pierwszej
Pomocy oraz prawa i obowiązki uczestników Kursu i osób prowadzących zajęcia teoretyczne i
praktyczne.
2. Kurs ten organizowany jest przez Firmę MiMed Usługi ratownictwa medycznego Pelc Michał, z
siedzibą w 76-024 Świeszyno, Niedalino 8, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, województwo
zachodniopomorskie.
3. Celem Kursu jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe
Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym
udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia kwalifikowanej pierwszej pomocy w
miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich profesjonalnym służbom opieki zdrowotnej oraz
upowszechnienie chęci udzielania pierwszej pomocy wśród społeczeństwa cywilnego poprzez
edukacje w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy.
4. Organizator kursu upoważniony jest do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz
decydowania w sprawach których niniejszy regulamin nie reguluje.
5. Zajęcia teoretyczne odbywały będą się w Sali wykładowej przy udziale wszystkich uczestników kursu.
Do zajęć praktycznych kursanci podzieleni zostaną w 6cio osobowe grupy.
6. Bez wiedzy i zgody Organizatora kursu uczestnikom nie wolno zmieniać grup ćwiczeniowych, a
zamiana może odbyć się wyłącznie w stosunku 1 do 1.
7. Administratorem danych osobowych są Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc z
siedzibą w Świeszynie a przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zaakceptowaną
Polityką Prywatności, umieszczoną na stronie internetowej www.mimed.pl

§2
Zasady rekrutacji
1. Warunkiem uczestnictwa w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, organizowanym przez Usługi
Ratownictwa Medycznego MiMed Michał Pelc jest:
a) dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1), pocztą lub osobiście,
b) dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu/byciu członkiem/pełnieniu służby w jednostkach
współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
c) dokonanie wpłaty przedpłaty we wskazanym terminie oraz uregulowanie płatności do pełnej sumy
należności nie później niż do dnia rozpoczęcia kursu,
2. dostarczenie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją zasad uczestniczenia w kursie oraz
akceptacją regulaminu kursu,
3. O pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu zgłoszeń,
4. Usługi Ratownictwa Medycznego MiMed zastrzega sobie prawo do odwołania kursu lub zmiany
terminu i miejsca jego rozpoczęcia w przypadku małej ilości zgłoszeń, a w takim przypadku:
a) gwarantuje zwrot przedpłaty po wskazaniu konta bankowego przez uczestnika lub
b) za zgodą kandydata potraktuje w/w wpłatę jak opłatę za taki sam kurs organizowany w innym
terminie,
c) zobowiązuje się poinformować zainteresowane osoby o kolejnym ustalonym terminie kursu,

5. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w kursie zwrot przedpłaty odbywa się na następujących
zasadach:
a) zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 100% przedpłaty,
b) zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty,
c) zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu – zwrot przedpłaty nie
przysługuje,
6. W przypadku zmiany terminu lub odwołania kursu Organizator obowiązany jest niezwłocznie
poinformować o tym fakcie osoby zainteresowane. W takim przypadku Organizator może
zaproponować osobie zainteresowanej uczestniczenie w identycznym kursie w innym terminie lub na
prośbę zainteresowanego obowiązany jest zwrócić wszelkie wpłacone wcześniej środki finansowe.

§3
Prawa i obowiązki kursanta, wykładowców i kierownika merytorycznego kursu
1. Uczestnik kursu ma obowiązek uczestniczenia we wszystkich zajęciach teoretycznych i praktycznych
oraz wykonania wszystkich zadań postawionych przez prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne.
2. Osoby prowadzące zajęcia w ramach kursu są zobowiązane do przestrzegania harmonogramu
zajęć.
3. Instruktorzy są zobowiązani współpracować ze sobą, w celu jak najlepszego realizowania założeń
kursu, a także:
a) prowadzić zajęcia rzetelnie, zgodnie z aktualną wiedzą, osiągnięciami teorii i praktyki ratowniczej i
medycznej,
b) prowadzić zajęcia w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne.
4. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów chyba, że zezwoli na to
osoba prowadząca,
5. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, pod rygorem
wykluczenia uczestnika z kursu, poza miejscami i w czasie do tego wyznaczonym.
6. Osoba zgłoszona jako uczestnik kursu ma obowiązek poinformować organizatora o wszelkich
zaistniałych sytuacjach uniemożliwiających rozpoczęcie, kontynuowanie kursu lub podejścia do
egzaminu.
7. Osobie, która nie może przystąpić do egzaminu, nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs, a
jedynie możliwość przystąpienia do egzaminu w kolejnej edycji kursu, nie więcej niż dwa razy.
8. Kierownik merytoryczny kursu ustala szczegółowy plan zajęć objętych programem i sporządza
sprawozdanie z nadzoru nad realizacją tego planu.
9. Kierownik merytoryczny kursu odpowiada za merytoryczne przygotowanie kursu oraz za jakość jego
przeprowadzenia.
10. Kierownik merytoryczny kursu ma prawo do wprowadzania w przebiegu kursu innowacyjnych
rozwiązań mających na celu poprawienie jakości kształcenia.

§4
Egzamin końcowy
1. Kurs kończy się egzaminem teoretyczno-praktycznym z zakresu wiedzy i umiejętności objętych
programem kursu,
2. Do egzaminu może przystąpić osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
a) odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu,
b) 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.
3. Egzamin przeprowadzany jest z zakresu wiedzy i umiejętności objętych ramowym programem kursu.
4. Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego.
5. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.
6. Miejsce i termin egzaminu teoretycznego i praktycznego ustala Organizator w porozumieniu z
przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej.
7. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, składającego się z zestawu 30 zadań
testowych wybranych przez organizatora kursu, spośród zadań testowych opracowanych przez
Centrum Egzaminów Medycznych, działającego na podstawie odrębnych przepisów i podanych do
publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.
8. W trakcie egzaminu teoretycznego zabronione jest wychodzenie i wynoszenie karty testowej z sali
egzaminacyjnej.
9. Odpowiedzi na zadania testowe udziela się na indywidualnej, imiennej karcie odpowiedzi.
10. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie w karcie odpowiedzi co najmniej
90% prawidłowych odpowiedzi, a pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek
konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
11. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą:
a) dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w
ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz
b) resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej na fantomie do tego przeznaczonym.
12. Wykonanie zadań, o których mowa w ust. 11, 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).
13. Ocena niedostateczna zostaje postawiona, gdy opowie się za nią co najmniej 75% składu komisji
egzaminacyjnej,
14. Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen
cząstkowych, uzyskanych od poszczególnych członków komisji zaokrąglona do oceny wyższej, z tym, że
egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej
dostateczną.
15. 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.
16. Osoba, która odbyła kurs i złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymuje zaświadczenie o
jego ukończeniu i uzyskuje tytuł Ratownika.
17. Zaświadczanie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.

