
 

                      
WOJEWODA  LUBUSKI       Gorzów Wlkp., dnia 22  kwietnia 2013 r. 

                                

    BZK-V.431.1.2013.MDan 

 

Pan 

Ryszard Hatała 

Prezes Zarządu 

„Powiatowe Centrum  

Zdrowia” Sp. z o.o. 

Szpitala Powiatowego  

w Drezdenku 
 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 ze zm.)  

oraz art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r.,  

poz. 217 ze zm.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu  

6 marca 2013 r. przeprowadzili kontrolę problemową w „Powiatowym Centrum Zdrowia”  

Sp. z o.o. Szpitalu Powiatowym w Drezdenku, ul. Piłsudskiego 8. 

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego 

(ZRM) pod względem zgodności z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym w okresie 01 - 28  luty 2013 r.  

W toku kontroli stwierdzono, że podmiot kontrolowany zapewnił prawidłową liczbę  

i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego. W okresie objętym kontrolą pozytywnie 

oceniono planowanie dyżurów oraz obsadę zespołów ratownictwa medycznego,  

która spełniała wymagania określone w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006r.  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W zakresie dotyczącym czasów dotarcia ZRM, 

podczas 11 % skontrolowanych wyjazdów stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu 

dotarcia na miejsce zdarzenia wskazanego w art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, w tym 2,6 % przekroczeń nastąpiło z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

dysponenta. Podmiot kontrolowany prowadzi dokumentację dotyczącą wyjazdów wskazaną  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697 

ze zm.).  



Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli, podpisanym 

przez Pana w dniu 10 kwietnia 2013 r., w wyniku kontroli wydaję ocenę pozytywną  

i w ramach zaleceń pokontrolnych zobowiązuję podmiot do: 

1. Podjęcia działań organizacyjnych zmierzających do spełnienia parametrów czasów 

dotarcia ZRM określonych w art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

2. Prowadzenia księgi dysponenta (Dzienniku Pogotowia Ratunkowego) zgodnie  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów  

i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. 

3. Rzetelnego prowadzenia kart wyjazdowych w zakresie prawidłowego ujmowania 

rzeczywistych czasów realizacji zlecenia. 

 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także  

o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

 

 

        wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

                                                                                                                   Jan Świrepo 

Wicewojewoda Lubuski 
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