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BZK-V.431.5.2014.MDan 

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ 

PODMIOTU LECZNICZEGO 

 

1. Podstawa prawna. 

Art. 19 ust. 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 757 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.). 

2. Firma podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: 

Samodzielna Publiczna Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp.  

ul. Kazimierza Wielkiego 7, 66-400 Gorzów Wlkp.(dalej: SPWSPR w Gorzowie Wlkp.)- 

podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą. 

Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) -

000000003904.  

  (Dowód: akta kontroli str.1-7) 

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych –  06 maja 2014 r. 

4. Data zakończenia czynności kontrolnych – 19 maja 2014 r. 

5. Zespół kontrolny w składzie:  

1. Marta Dańków – Berdowska – st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego nr 141 -1/2014  z dnia 29 kwietnia 2014 r.  Przewodniczący Zespołu; 

2. Magdalena Stacherczak - st. inspektor ds. ratownictwa medycznego w Wydziale 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego nr 141-2/2014  z dnia 29 kwietnia 2014 r.   

6. Przedmiot kontroli. 

Organizacja i realizacja zadań systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w gorzowskim 

rejonie operacyjnym. 

(Dowód: akta kontroli str.8-11) 

7. Okres objęty kontrolą: 01-31 marzec 2014 r. i dzień przeprowadzenia kontroli w miejscu 

wykonywania działalności. 

8. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego. 

Od dnia 1 stycznia 2012 r. SPWSPR w Gorzowie Wlkp. zarządza Dyrektor Andrzej Szmit, 

natomiast Dyrektorem ds. Lecznictwa od dnia 6 marca 2013 r. jest Mirosław Baraniak. 

(Dowód: akta kontroli str.12) 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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9. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień. 

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Dyrektor Andrzej Szmit. 

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego i stwierdzonych nieprawidłowości. 

10. 1. Organizacja i zarządzanie 

Podstawowe dokumenty organizacyjne podmiotu stanowi statut oraz regulamin 

organizacyjny. Zgodnie z art. 42 ustawy o działalności leczniczej Statut Samodzielnej 

Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. nadany został 

Uchwałą Nr XXXII/327/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19.11.2012 r. tekst 

jednolity w związku z Uchwałą XXXVI/415/13 z dnia 15.04.2013 r. w sprawie zmiany 

statutu SPWSPR w Gorzowie Wlkp. Podmiotem tworzącym dla SPWSPR jest Województwo 

Lubuskie. Organami stacji są Dyrektor oraz Rada Społeczna. Według schematu 

organizacyjnego w jednostce jest również Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa. Zadania 

poszczególnych organów i działów podmiotu określa regulamin organizacyjny.  

Regulamin organizacyjny SPWSPR w Gorzowie Wlkp. opracowano na podstawie  

art. 24 ustawy o działalności leczniczej. Regulamin został zatwierdzony i zaparafowany przez 

Dyrektora stacji. Regulamin określa sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania 

świadczeń zdrowotnych, jest procedurą wewnętrzną określającą zasady funkcjonowania 

stacji, zadania poszczególnych stanowisk oraz wytyczne co do działania określone w dziale 

VI. „Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej 

dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych 

przedsiębiorstwa”. 

SPWSPR w Gorzowie Wlkp. otrzymała Certyfikat nr QMS – 544 GL ważny od dnia 

11.09.2012 r. do dnia 10.09.2015 r. potwierdzający, iż system zarządzania jakością dla 

zakresu „Realizacja usług medycznych świadczonych przez ratownictwo medyczne” spełnia 

wymagania normy ISO 9001:2008. Opracowano politykę jakości podmiotu oraz procedury 

postępowania. Na podstawie przedstawionego wykazu ustalono, iż w stacji obowiązują  

23 procedury medyczne. Pracownicy zostali zapoznani z każdą procedurą, co potwierdzili 

podpisem. 

SPWSPR w Gorzowie Wlkp. realizuje zadania zespołów ratownictwa medycznego,  

na podstawie umowy nr 0416/0006/13 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 

ratownictwo medyczne w rejonie gorzowskim wraz z dyspozytornią, zawartej w dniu  

30 czerwca 2011 r. z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego. Okres 

obowiązywania umowy: 01 lipca 2011 r. - 31 grudnia 2014 r. 
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(Dowód: akta kontroli str.13-17) 

10. 2. Ustalenie liczby, rodzaju, miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego  

(dalej: ZRM, S – specjalistyczny, P – podstawowy)  

Tab. 1 

 

W dniu 6 maja 2014 r. dokonano oględzin miejsc stacjonowania zespołów ratownictwa 

medycznego. Stwierdzono, iż wszystkie zespoły stacjonują w jednym miejscu w siedzibie 

stacji przy ul. Kazimierza Wielkiego 7. Zapewniono zaplecze socjalne dla personelu 

medycznego, pomieszczenie higieniczno - sanitarne wyposażone w natrysk, miejsce  

do wypoczynku, kuchnię. Ambulanse ZRM (6 szt.) stacjonują przy budynku w zamykanych 

garażach.  

W trakcie kontroli sprawdzono oznaczenie oraz przeglądy techniczne ambulansów 

sanitarnych. Szczegóły przedstawia poniższa tabela.  

Planem działania Systemu 

PRM - rodzaj i miejsce 

stacjonowania ZRM

Tak/Nie

Umową o udzielanie 

świadczeo zawartą 

z LOW NFZ

Tak/Nie

1.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  S1

ul. Kazimierza 

Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

0861011

Komórka 003

 Zespół ratownictwa 

medycznego - 

specjalistyczny

ul. Kazimierza Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

TAK TAK

2.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  S2

ul. Kazimierza 

Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

0861011

Komórka 005

 Zespół ratownictwa 

medycznego - 

specjalistyczny

ul. Kazimierza Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

TAK TAK

3.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  S3

ul. Kazimierza 

Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

0861011

Komórka 006

 Zespół ratownictwa 

medycznego - 

specjalistyczny

ul. Kazimierza Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

TAK TAK

4.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  S4

ul. Kazimierza 

Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

0861011

Komórka 013

 Zespół ratownictwa 

medycznego - 

specjalistyczny

ul. Kazimierza Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

TAK TAK

5.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

podstawowy P1

ul. Kazimierza 

Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

0861011

Komórka 004

Zespół ratownictwa 

medycznego - podstawowy

ul. Kazimierza Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

TAK TAK

6.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

podstawowy P2

ul. Kazimierza 

Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

0861011

Komórka 007

 Zespół ratownictwa 

medycznego - podstawowy

ul. Kazimierza Wielkiego 7 

66-400 Gorzów Wlkp.

TAK TAK

Zgodność z:

LP. Oznaczenie ZRM

Adres miejsca 

stacjonowania 

Oznaczenie w RPWDL - 

nazwa i adres komórki 

organizacyjnej

TERYT miejsca 

stacjonowania 
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Tab. 2  

 

Ustalono, iż ZRM P1 korzystał z zapasowego ambulansu, ponieważ pojazd zgłoszony  

do realizacji umowy w tym czasie był serwisowany. Ogółem podmiot posiada 2 zapasowe 

ambulanse marki Renault Master – nieprzypisane do udzielania żadnych innych świadczeń 

zdrowotnych, wykorzystywane np. w przypadku awarii. 

Środki transportu sanitarnego przeznaczone do realizacji zadań systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne są barwy żółtej. Ambulanse dla zespołów S1, S2, S3, P1 

oznakowane są w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo 

Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa 

medycznego (Dz.U. z 2010 r. Nr 209, poz. 1382). Ambulanse zespołów S4 oraz P2 nie 

posiadają po obu bokach pojazdu nadruku barwy czerwonej - odpowiednio „P” lub „S” oraz 

nazwy dysponenta jednostki. Pozostałe oznakowanie i stosowane wzory są zgodne  

z obowiązującymi przepisami.  

(Dowód: akta kontroli str.18) 

10.3.  Stanowisko dyspozytora medycznego 

Zgodnie z wpisem do RPWDL Dyspozytornia stanowi komórkę organizacyjną 

przedsiębiorstwa o numerze 017. Dyspozytornia medyczna zlokalizowana jest w siedzibie SP 

WSPR w Gorzowie Wlkp. Od dnia 01.03.2014 r. w dyspozytorni medycznej działają 

całodobowo 2 stanowiska dyspozytorskie. Każdy dyspozytor posiada indywidualny 

identyfikator (kod). Dyspozytorzy przyjmują zgłoszenia bezpośrednio z numeru alarmowego 

999 oraz 112 przekazywane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Rozmowy 

prowadzone z numerów alarmowych są rejestrowane. SPWSPR wykorzystuje rejestrator 

rozmów telefonicznych firmy ATUT Sp. z o.o. typ KSRC 308 zakupiony 14.10.2010 r.   

Według wyjaśnień Dyrektora rejestrator jest urządzeniem peryferyjnym podłączonym  

Lp.
Rodzaj 

ZRM
Marka ambulansu

Rok 

produkcji

Numer 

boczny

Nr 

rejestracyjny

Przegląd 

techniczny 

ważny do dnia

1. S1 Mercedes Benz Sprinter 2012 A12 FG 7888A 27.08.2014

2. S2 Mercedes Benz Sprinter 2012 A13 FG 7889A 30.08.2014

3. S3 Reanult Master 2009 A10 FG 85437 20.02.2015

4. S4 Mercedes Benz Sprinter 2012 A14 FG 5753C 06.10.2014

5. P1* Reanult Master* 2007 A08 FG 58957 05.02.2015

6. P2 Mercedes Benz Sprinter 2012 A15 FG 5754C 06.11.2014

w dniu kontroli karetka zapasowa, *
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do centrali telefonicznej, dającym możliwość nagrywania rozmów przeprowadzonych  

po wyborze numeru 999/112. Urządzenie daje możliwości przeglądania zawartości plików 

rejestrowanych na twardym dysku z zapisem daty, godziny, czasu trwania rozmowy. 

Rejestrator nie daje możliwości ingerencji w zawartość. Nagrania z rejestratora odsłuchiwane 

są tylko w razie potrzeby zweryfikowania przebiegu rozmowy.  

W przypadku awarii, w ramach zawartej umowy zapewniony jest całodobowy serwis. 

Ponadto w dyspozytorni medycznej znajduje się dodatkowa linia telefoniczna, na którą 

dyspozytor przełącza zgłoszenie wymagające np. dłuższej rozmowy lub konsultacji  

z lekarzem. Rozmowy te także są rejestrowane. 

 

Według otrzymanego zestawienia, w dniach 1- 31 marca 2014 r. odnotowano 3 528 połączeń 

do dyspozytorni medycznej w SPWSPR w Gorzowie Wlkp., tj. średnio 113 zgłoszeń na dobę. 

 

Dyspozytor medyczny korzysta z elektronicznego systemu wspomagania firmy Easy-Soft  

Sp. z o.o. System składa się z kilku modułów m.in. dyspozytorskiego, statystycznego, druku 

dokumentacji. Dyspozytor medyczny po przyjęciu zgłoszenia wypełnia kartę zlecenia 

wyjazdu w systemie oraz przekazuje ją bezpośrednio w formie elektronicznej do ZRM. 

Jednocześnie poprzez system dyspozytor wysyła na telefon komórkowy wszystkich członków 

danego zespołu powiadomienie o zadysponowaniu do wyjazdu – sms w formie alarmu 

dźwiękowego  z wymaganym potwierdzeniem odbioru. W wyniku oględzin i prezentacji 

programu stwierdzono, iż powyższa czynność odbywa się bardzo sprawnie. Pomiędzy 

dyspozytorem medycznym a ZRM zapewniona jest również łączność telefoniczna oraz 

radiowa. W karetce znajduje się także przenośny radiotelefon. Wszystkie ambulanse 

wyposażone są w GPS. Program umożliwia dyspozytorowi śledzenie trasy dojazdu ZRM,  

czy włączony jest sygnał karetki, z jaką prędkością się porusza itp. 

 (Dowód: akta kontroli str.19-22) 

 

Na stanowisku dyspozytora medycznego prowadzone są w formie papierowej 2 księgi 

dysponenta. Każdy dyspozytor wypełnia księgę na swoim stanowisku. Numery wyjazdów 

nadawane są automatycznie przez elektroniczny system dyspozytorski i wpisywane do ksiąg, 

co zapewnia chronologiczność przyjętych zleceń. Po dokonaniu oględzin stwierdzono,  

że księgi zawierają wszystkie dane określone 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.). Prowadzona jest również książka 
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odmów, która zawiera: datę, godzinę, powód zgłoszenia, dane zgłaszającego (wiek, adres), 

dalsze postępowanie, nazwisko odmawiającego. 

(Dowód: akta kontroli str.23) 

10. 4. Obsada (lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny, dyspozytor  

medyczny). 

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, iż personel SPWSPR w Gorzowie 

Wlkp. realizujący zadania w ramach systemu PRM stanowiło: 

a) 27 ratowników medycznych, 

b) 19 ratowników medycznych/kierowców, 

c) 5 pielęgniarek systemu, 

d) 16 lekarzy będących lekarzami systemu w tym:  

 lekarz specjalista medycyny ratunkowej – 3, 

 lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację w dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub pediatrii – 10, 

 lekarz w trakcie specjalizacji (co najmniej po 2 roku) w dziedzinie ortopedii, 

anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii dziecięcej – 3. 

Zadania dyspozytora medycznego w SPWSPR wykonuje ogółem 8 osób (3 ratowników 

medycznych, 5 pielęgniarek systemu). Ratownicy medyczni i dyspozytorzy realizują 

obowiązek doskonalenia zawodowego zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 26 ust. 3 ustawy  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

(Dowód: akta kontroli str.24-25) 

Dyżury medyczne planowane są w sposób zapewniający liczbę osób w zespołach wskazaną  

w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.  

W zależności od formy prawnej zatrudnienia planowane są dyżury 12 godzinne  

lub 24 godzinne. Grafiki dyżurów personelu medycznego opracowywane były w sposób 

czytelny i przejrzysty, umożliwiający rozpoznanie i przyporządkowanie poszczególnych osób 

do zespołu ratownictwa medycznego.  

W SPWSPR w Gorzowie Wlkp.  prowadzone są dokumenty potwierdzające pełnienie 

dyżurów tj. : 

- lista obecności pracowników na każdy dzień (zatrudnionych na umowę o pracę), 

- potwierdzenie wykonania usług na każdy dzień (dla osób w ramach umów cywilno-

prawnych). 

W powyższych dokumentach wyszczególniona jest zmiana dzienna i nocna. 
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Na podstawie przedłożonych dokumentów zweryfikowano dobową obsadę wszystkich 

zespołów ratownictwa medycznego oraz stanowisk dyspozytorskich w wybranych dniach:  

1, 11, 21, 31 marca 2014 r.  Stwierdzono, iż w skontrolowanych dniach dyżur pełniły osoby 

zgodnie z planowanym grafikiem. W skład zespołów S wchodziły co najmniej 3 osoby 

uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: ratownik medyczny, 

ratownik medyczny - kierowca oraz lekarz systemu. W skład zespołów P wchodziły  

co najmniej 2 osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych: 

ratownik medyczny, ratownik medyczny – kierowca. W dniu 6 maja 2014 r. w trakcie 

czynności kontrolnych potwierdzono obecność na dyżurze wszystkich członków zespołów 

ratownictwa medycznego oraz dyspozytorów medycznych. 

Ponadto po dokonaniu analizy kart pracy personelu medycznego stwierdzono wielodobowe 

pełnienie dyżurów przez lekarzy, nieprzerwanie 72 godziny, np. w dniach od 07.03. godz. 

7.00 do 10.03. godz.7.00; w dniach od 23.03 godz. 7.00 do 26.03 godz. 7.00; od 28.03 godz. 

7.00 do 31.03 godz. 7.00. 

(Dowód: akta kontroli str.26-57) 

 

Zespół kontrolny dokonał analizy kart zleceń wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego 

wystawionych w dniach 1, 11, 21, 31 marca 2014 r. Łącznie sprawdzono 115 kart zleceń 

wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego. Skład osobowy ZRM według kart był zgodny 

z wymaganiami ustawy o PRM.  

Karty zlecenia wyjazdu zespołu oraz karty medycznych czynności ratunkowych stosowane 

przez dysponenta były zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.  

W kartach zlecenia wyjazdu stwierdzono brak podpisu i pieczątki kierownika zespołu lub 

jego identyfikatora – karta nr 002837/2014; 003181/2014; 003189/2014; 003191/2014; 

003196/2014; 003203/2014 (wyjazdy dotyczą tego samego składu osobowego zespołu) oraz 

nieczytelny podpis i brak pieczątki – karta nr 002089/2014; 002095/2014; 002845/2014; 

002858/2014). W wielu kartach brak wpisanej nazwy miejscowości - Gorzów Wlkp. Istotny 

brak danych stwierdzono w karcie zlecenia nr 2474, m.in. brak kodu dyspozytora, brak składu 

ZRM, brak nazwy miejscowości oraz innych danych dotyczących wezwania. Pozostała 

dokumentacja zawiera wszystkie niezbędne dane oraz podpisy. 

(Dowód: akta kontroli str.58-172) 
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11. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne. 

1. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej, w SPWSPR w Gorzowie Wlkp. 

obowiązuje regulamin organizacyjny oraz statut. Ponadto w celu prawidłowej i sprawnej 

realizacji zadań opracowano medyczne procedury postępowania, instrukcje i zarządzenia. 

Jednostka posiada również certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością  

z wymaganiami normy ISO 9001:2008. 

2. Dysponent zapewnia liczbę i rodzaje zespołów ratownictwa medycznego zgodnie  

z Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa 

Lubuskiego oraz zawartą umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 

ratownictwo medyczne. 

3. Dysponent posiada aktualny wpis w RPWDL w zakresie wszystkich zespołów 

ratownictwa medycznego działających w ramach systemu PRM. 

4. Ambulanse sanitarne przeznaczone do realizacji zadań systemu PRM posiadają ważne 

przeglądy techniczne oraz w większości oznakowane są zgodnie z wytycznymi 

wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W przypadku awarii zapewnione  

są ambulanse zastępcze. 

5. Zadania dyspozytora medycznego od dnia 1.03.2014 r. wykonuje całodobowo  

2 pracowników. Uruchomienie dodatkowego stanowiska usprawniło przyjmowanie 

zgłoszeń alarmowych i bieżącą realizację zadań dyspozytora medycznego. Stanowiska 

dyspozytorskie wyposażone są w system elektroniczny wspomagający dysponowanie 

zespołów oraz koordynację działań. Elektroniczny system daje możliwość większego 

sprawowania nadzoru nad czasem realizacji zleceń przez zespoły oraz ich bieżącego 

monitorowania.  

6. Zgłoszenia przyjmowane na numery alarmowe i rozmowy są rejestrowane automatycznie. 

Ewentualne błędy w nagraniu ujawnione są dopiero w przypadku próby dokonania jego 

odczytu.   

7. W kontrolowanym okresie obsada zespołów ratownictwa medycznego spełniała 

wymagania określone w art. 36 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. Stwierdzono natomiast pełnienie wielodobowych dyżurów 

przez lekarzy. 

8. Zbiorcza dokumentacja prowadzona przez dyspozytora medycznego była sporządzana 

prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchybienia stwierdzono  

w wypełnianiu kart zleceń wyjazdów ZRM. 
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Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli. 

Na tym kontrolę zakończono. 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których egz.  

nr 1 otrzymuje kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, egz. nr 2 wraz  

z aktami kontroli – kierownik komórki do spraw kontroli – Dyrektor Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego 

podpisaniem kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane 

zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby 

wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić 

protokół. 

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. 

 

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

 

 

Gorzów Wlkp., dnia  19-05-2014 

                                                                                 Podpisy osób kontrolujących: 
 

 

 

 

Marta Dańków - Berdowska                                                                     

1.    ……………………………………… 

                                                                                                        

 

     Magdalena Stacherczak 

       2.    ………………………………………. 

 

 

                                                                                             
Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu 
                                                                                                 DYREKTOR 

Miejscowość Gorzów Wlkp. dnia   28-05-2014 r.       Podpis       lek. med. Andrzej Szmit 
 

(Podpis kierownika podmiotu  kontrolowanego) 
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Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Miejscowość …………………… dnia  ……………….  Podpis ……………………………………………….. 
                                                                                                       (Podpis kierownika podmiotu  kontrolowanego) 
 

W dniu 23.05.2014  protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.  

Sporządziła: Marta Dańków - Berdowska 

 


