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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 (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.) pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  

w dniach 03 - 17 czerwca 2014 r. przeprowadzili kontrolę problemową w Nowym Szpitalu 

we Wschowie Sp. z o.o., ul. ks. Kostki 33, 67-400 Wschowa 

  Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego pod 

względem zgodności z obowiązującymi przepisami w okresie 01-30 kwietnia 2014 r. 

W okresie objętym kontrolą dysponent zapewnił prawidłową liczbę i rodzaje zespołów 

ratownictwa medycznego, zgodnie z zawartą umową o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Zorganizowano właściwe warunki socjalne dla personelu medycznego  

oraz miejsca stacjonowania ambulansów sanitarnych. Na podstawie analizy dokumentacji 

oraz przeprowadzonych oględzin ustalono, iż  obsada zespołów ratownictwa medycznego 

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

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Pozytywnie oceniono zapewnienie przez 

dysponenta 3 lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny ratunkowej. Dyspozytorzy 

medyczni zatrudnieni w jednostce również posiadali wymagane kwalifikacje i realizowali 

obowiązek doskonalenia zawodowego, zgodnie z art. 26 ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 



Podmiot kontrolowany prowadził dokumentację dotyczącą wyjazdów zgodnie  

z zapisami rozporządzenia 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.).  

W zakresie dotyczącym czasów dotarcia ZRM, podczas 7 % skontrolowanych 

wyjazdów stwierdzono przekroczenie maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia 

wskazanego w art. 24 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Przyjęcie przez 

dyspozytora medycznego zgłoszenia do realizacji winno być tożsame z niezwłocznym 

zadysponowaniem zespołu ratownictwa medycznego. Jednocześnie wskazać należy,  

że w sytuacji gdy konieczne jest zadysponowanie zespołu ratownictwa medycznego,  

a dyspozytor nie ma dostępnych własnych zespołów z uwagi na realizację innych interwencji, 

może wówczas skorzystać z pomocy: 

- zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w innym rejonie operacyjnym, 

- zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w innym województwie,  

- śmigłowca ratowniczego SPZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

- jednostek współpracujących z systemem wpisanych do rejestru prowadzonego przez 

wojewodę np. jednostek PSP lub Policji (ratownicy jednostek są przeszkoleni  

w zakresie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy). 

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli podpisanym 

przez Panią w dniu 23 czerwca 2014 r. oraz wyjaśnienia przekazane w piśmie znak:  

Sek.KF/06/14 z dnia 30 czerwca 2014 r., w wyniku kontroli wydaję ocenę pozytywną  

i odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych. 
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