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BZK-V.431.2.2014.MSta 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŹNEJ 

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 757 j.t.) 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. Imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo firma podmiotu leczniczego oraz adres 

siedziby: 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Zielonej Górze (WSPR SPZOZ w Zielonej Górze), ul. Bolesława Chrobrego 2, 

65-043 Zielona Góra, Nr księgi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą (RPWDL) - 000000003988. 

4. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 14 lutego 2014 r. 

5. Data zakończenia czynności kontrolnych – 20 lutego 2014 r. 

6. Zespół kontrolny w składzie:  

1. Ewa Dudek – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  - posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego nr 32 -1/2014  z dnia 14 lutego 2014 r. - Przewodniczący Zespołu; 

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

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. - posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 32 - 2/2014   

z dnia 14 lutego 2014 r. – Członek Zespołu Kontrolnego; 

3. Tadeusz Maślany – Lekarz Koordynator w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. – posiadający 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego 32-3/2014 z dnia 14 lutego 2014 r. – Członek 

Zespołu Kontrolnego; 

(Dowód: akta kontroli str.1-6) 

7. Przedmiot kontroli: 

Zdarzenie z dnia 23 stycznia 2014 r. w Zielonej Górze ul. Waryńskiego dotyczące potrącenia 

pieszego – procedura przyjęcia zgłoszenia na numer alarmowy.  

8. Okres objęty kontrolą: 23 stycznia 2014 r. 

9. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego, od kiedy pełni funkcję. 
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Od dnia 13 czerwca 2011 r. funkcję Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego 

SP ZOZ w Zielonej Górze pełni Pani Barbara Król. 

Podczas kontroli obecny był Pan Andrzej Marczyński - Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 

oraz Pani Teresa Materna - Przełożona Pielęgniarek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego SPZOZ w Zielonej Górze. 

10. Opis stwierdzonego stanu faktycznego i stwierdzonych nieprawidłowości. 

WSPR SPZOZ w Zielonej Górze realizuje zadania zespołów ratownictwa medycznego, na 

podstawie umowy nr 0416/0008/14 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo 

medyczne w rejonie zielonogórskim wraz z dyspozytornią, zawartej z Dyrektorem 

Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, 

działającym w imieniu Wojewody Lubuskiego.  

10.1 Liczba i miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. 

W WSPR SPZOZ w Zielonej Górze stacjonuje 5 zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) 

w tym 4 specjalistyczne ZRM i 1 podstawowy ZRM. Szczegóły przedstawia poniższa tabela. 

Tab. 1 

 

 

(Dowód: akta kontroli str. 7-17) 

ul. Chrobrego 2, 009 Zespół specjalistyczny  

65-043 Zielona Góra w Zielonej Górze

ul. Chrobrego 2,

65-043 Zielona Góra 

ul. Chrobrego 2, 010 Zespół specjalistyczny  

65-043 Zielona Góra w Zielonej Górze

ul. Chrobrego 2,

65-043 Zielona Góra 

ul. Chrobrego 2, 006 Zespół specjalistyczny  

65-043 Zielona Góra w Zielonej Górze

ul. Chrobrego 2,

65-043 Zielona Góra 

ul. Chrobrego 2, 005 Zespół specjalistyczny  

65-043 Zielona Góra w Zielonej Górze

ul. Chrobrego 2,

65-043 Zielona Góra 

ul. Chrobrego 2, 007 Zespół podstawowy  

65-043 Zielona Góra w Zielonej Górze

ul. Chrobrego 2,

65-043 Zielona Góra 

ul. Chrobrego 2, 013 Dyspozytornia Pogotowia  

65-043 Zielona Góra w Zielonej Górze

ul. Chrobrego 2,

65-043 Zielona Góra 

6. Dyspozytornia 0862011

1.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  "S1" 

0862011

LP. Oznaczenie ZRM
Adres miejsca 

stacjonowania 
TERYT miejsca stacjonowania 

Oznaczenie w RPWDL - nazwa i 

adres komórki organizacyjnej

2.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  "S2" 

0862011

3.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  "S3" 

0862011

4.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  "S4" 

0862011

5.

Zespół ratownictwa 

medycznego 

specjalistyczny  "P" 

0862011
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10.2. Obsada kadrowa na stanowisku dyspozytorskim. 

 

W WSPR SPZOZ w Zielonej Górze na dzień 18 lutego 2014 r. zatrudnionych jest  

9 dyspozytorów medycznych, w tym 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze 

pełnego etatu oraz 4 osoby zatrudnione na umowy cywilno – prawne. 

Dyspozytorem dyżurnym w dniu 23 stycznia 2014 r. od godziny 7:00 do godziny 19:00 była 

Pani Anna Strömich – starszy dyspozytor medyczny. Pracownik posiada wieloletnie 

doświadczenie na tym stanowisku.  

(Dowód: akta kontroli str.18-21 ) 

10.3. Liczba zgłoszeń na numer alarmowy WSPR SPZOZ w Zielonej Górze. 

W dniu 23 stycznia 2014 r. na numery alarmowe zarejestrowano 92 rozmowy. Wyjazdów 

zespołów ratownictwa medycznego z miejsca stacjonowania było 39. 

W ciągu jednego tygodnia w okresie 1 – 7 lutego 2014 r. zarejestrowano na numer alarmowy 

814 rozmów. Wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego z miejsca stacjonowania było 

295. 

(Dowód: akta kontroli str. 18) 

10.4. Przyjęcie zgłoszenia na numer alarmowy z dnia 23 stycznia 2014 r. 

W wyniku weryfikacji zapisów nagrań z rejestratora rozmów WSPR SPZOZ w Zielonej 

Górze w sprawie wskazanego w artykule prasowym zdarzenia dotyczącego potrącenia 

pieszego na ul. Waryńskiego w Zielonej Górze w dniu 23 stycznia br. ustalono, iż: 

1) o godz. 14:44:04 – przyjęto wezwanie o wypadku w Pogotowiu Ratunkowym 

w Zielonej Górze, czas rozmowy 42 sek.; 

2) o godz. 14:46:13 – Dyspozytor pogotowia bezskutecznie próbował 

powiadomić Policję, czas połączenia 46 sek.; 

3) o godz. 14:46:59 – operator CPR (z numeru 112) przekazał informację  

o wypadku. 

4) o godz. 14:47:12 – Dyspozytor przekazuje informację o wypadku na policję, 

czas połączenia 12 sek. 

(Dowód: akta kontroli str. 23 i 25) 

Według wyjaśnień uzyskanych w trakcie kontroli w WSPR SPZOZ w Zielonej Górze 

stwierdzono, iż podczas każdego dyżuru jest jeden Dyspozytor medyczny przyjmujący 

zgłoszenia. W czasie dyżurów dziennych dyspozytor medyczny może korzystać z pomocy 

pielęgniarki z Ambulatorium Ogólnego.  

(Dowód: akta kontroli str. 18) 
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W przypadku kiedy ma miejsce zdarzenie, przy którym jest wielu świadków 

próbujących dodzwonić się pod numery alarmowe, numery te stają się zajęte. Linia jest 

zajęta, gdyż Dyspozytor obsługuje przyjęcie zgłoszenia, powiadamiając jednocześnie 

wszystkie niezbędne służby. 

 Tego rodzaju sytuacja miała miejsce w przypadku czytelnika Gazety Lubuskiej, który 

wzywając pomoc w dniu 23 stycznia br. o godz. 14:44:07 pod numerem 112 był zmuszony 

oczekiwać na otrzymanie informacji, iż Pogotowie jest już powiadomione o tym zdarzeniu 

ok. 3 min.  Wynikało to za faktu, iż inny świadek zdarzenia dodzwonił się 3 sek. wcześniej  

i z tego powodu linia była zajęta. 

Na podstawie przedłożonych podczas kontroli dokumentów ustalono, że Dyspozytor 

medyczny wysłał na miejsce zdarzenia specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.  

W skład zespołu wchodziły 4 osoby: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny oraz ratownik 

medyczny/kierowca.  

Karetka dojechała do miejsca wypadku po ok. 2 minutach 17 sek. od chwili przyjęcia 

wezwania. Pacjenta odwieziono do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Osoba dzwoniąca 

pod numer 112 uzyskała informację, iż zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia zostało już 

zrealizowane i karetka została wysłana na miejsce zdarzenia. 

(Dowód: akta kontroli str.24 i 26 ) 

Zgłoszenie zostało wpisane do księgi dysponenta. Księga pogotowia ratunkowego zawiera 

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.).  

(Dowód: akta kontroli str. 28-29) 

 

11. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne. 

1. Dysponent zapewnił obsadę na stanowisku dyspozytorskim w kontrolowanym dniu. 

2. W dniu 23 stycznia br. o godz. 14:44:07 linia telefonu alarmowego WSPR SPZOZ  

w Zielonej Górze była zajęta z powodu przyjmowania zgłoszenia przez dyspozytora 

medycznego. 

3. Do zdarzenia został wysłany specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego, który 

dotarł na miejsce wypadku w czasie zgodnym z wymaganiami określonymi w ustawie  

z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 757 j.t.). 
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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  20.02.2014 r.                                     

                                                                                                              Podpisy osób kontrolujących: 
 

 

 

 

1. Ewa Dudek  

 

2. Magdalena Stacherczak  

 

3. Tadeusz Maślany  

 

                                                                                              
 

 

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu 
 

Miejscowość Zielona Góra dnia  27.02.2014 r.         Podpis      Barbara Król – Dyrektor  

Wojewódzkiej Stacji 

          Pogotowia Ratunkowego SPZOZ 

 w Zielonej Górze  
                                                                                                       (Podpis kierownika podmiotu  kontrolowanego) 
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Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

 

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

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

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

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

 

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

W dniu ………………………. protokół kontroli doręczono kierownikowi podmiotu kontrolowanego.  

 

 

Sporządziła: Magdalena Stacherczak 


