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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 (Dz. U. z 2013 r.,  

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

w dniach 7 – 22 marca 2013 r. przeprowadzili kontrolę doraźną w Samodzielnym Publicznym 

Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. 

Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami w okresie 5 miesięcy –  od 1 listopada 

2012 r. do 31 marca 2013 r. 
W związku z pismem, znak: SPSzW-SP-13/44/2013 informuję, iż nie uznano 

ponownych wyjaśnień, z uwagi na zgłoszenie ich po upływie przysługującego terminu. 

Zgodnie bowiem z art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(…) oraz pouczeniem ujętym w protokole kontroli na stronie 8: „Kierownik podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma 

prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz 

ustaleń zawartych w protokole”, a doręczenie protokołu nastąpiło w dniu 8 kwietnia 2013 r. 

(zwrotne potwierdzenie odbioru). 

Wobec powyższego podtrzymuję stanowisko przekazane pismem z dnia 18 kwietnia 

2013 r., znak: BZK-V.431.2.2013.MSta i pomimo niepodpisania przez Pana protokołu 

kontroli przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.  

W oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli ustalono, że Szpitalny Oddział 

Ratunkowy (SOR) spełnia wymagania pod względem lokalizacji, warunków organizacyjnych 

i wyposażenia, natomiast nie posiada zamykanego i otwieranego automatycznie wjazdu. 

W zakresie zabezpieczenia pod względem kadrowym, Dysponent nie zapewnił na 

wszystkich dyżurach lekarzy w liczbie niezbędnej do zabezpieczenia prawidłowego 

funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej jednego lekarza systemu przebywającego stale 

w Oddziale. 

 

 



Mając na uwadze powyższe ustalenia oraz wnioski przedstawione w protokole 

kontroli wydaję ocenę pozytywną z nieprawidłowościami i zobowiązuję podmiot do: 

1. zapewnienia na wszystkich dyżurach lekarzy w liczbie niezbędnej do 

zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania oddziału, w tym co najmniej 

jednego lekarza systemu przebywającego stale w oddziale, 

2. ujednolicenia sposobu potwierdzania obecności na dyżurach medycznych lekarzy 

niezależnie od formy ich zatrudnienia; 

3. dostosowania wjazdu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymagań 

zawartych w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r.               

w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237, poz. 1420)                   

w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.; 

 

Uwzględniając informację przekazaną pismem z dnia 10 kwietnia 2013 r., znak: 

SPSzW-SP-13/43/2013 o zatrudnieniu na SOR zgodnie z wymaganą procedurą kierownika 

oddziału, który posiada odpowiednie kwalifikacje, odstępuje się od zalecenia pokontrolnego  

w tym zakresie. 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 
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