
Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli 12.7310.071.2018.WKO-I 

Jednostka 
organizacyjna 

NFZ 
przeprowadzają

ca kontrolę 

Numer 
postępowania 
kontrolnego 

Termin 
przeprowad

zenia 
kontroli 

Podmiot 
kontrolowany: 
nazwa i adres 

Temat kontroli, 
okres objęty 

kontrolą 

Informacja dotycząca 
ustaleń z kontroli 

Zalecenia 
pokontrolne 

i skutki finansowe 

Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ 

12.7310.071.2018
.WKO-I 

Od  
12.04.2018 r. 
do  
25.04.2018 r. 

Samodzielny 
Publiczny Zakład 
Opieki 
Zdrowotnej 
Rejonowe 
Pogotowie 
Ratunkowe 
w Sosnowcu,  
ul. Teatralna 9,  
41-200 
Sosnowiec 

Realizacja umów 
o udzielnie 
świadczeń opieki 
zdrowotnej 
w rodzaju 
ratownictwo 
medyczne 
w zakresie 
świadczenia 
udzielane przez 
specjalistyczne 
zespoły 
ratownictwa 
medycznego. 
Okres objęty 
kontrolą: 
od 01.10.2017 r. 
do 28.02.2018 .  

Na podstawie ustaleń 
opisanych w protokole 
kontroli Śląski Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach skontrolowaną 
działalność ocenia 
pozytywnie z 
uchybieniami. 
Powyższą ocenę ogólną 
uzasadniają przedstawione 
niżej oceny cząstkowe: 
1. Podstawy formalno-

prawne prowadzonej 
działalności Śląski OW 
NFZ ocenia pozytywnie;  

2. Skład specjalistycznych 
zespołów ratownictwa 
medycznego Śląski OW 
NFZ ocenia pozytywnie; 

3.Organizacja 
Specjalistycznych 
Zespołów Ratownictwa 
Medycznego Śląski OW 
NFZ ocenia pozytywnie z 
uchybieniami pod 
względem legalności i 

Biorąc pod uwagę 
powyższe oceny i 
uwagi, Śląski 
Oddział 
Wojewódzki NFZ w 
Katowicach 
przedstawia 
następujące 
zalecenia: 
1. Podjęcie działań 

prowadzących do 
ciągłego, 
nieprzerwanego 
zapewnienia 
świadczeń lekarzy 
specjalistycznych 
zespołach 
ratownictwa 
medycznego w 
terminie do 90 
dni od daty 
otrzymania 
Wystąpienia 
pokontrolnego. 

2. Realizowanie 
zawartej umowy 



rzetelności 
skontrolowaną 
działalność w ww. 
obszarze ponieważ w 
niektórych godzinach 
poszczególnych dni 
kontrolowanego okresu 
w 4 miejscach (na 6 
skontrolowanych) 
stacjonowania 
specjalistycznego zespołu 
ratownictwa medycznego 
nie zapewniono 
obecności lekarza 
systemu. Powyższe jest 
niezgodne z treścią  art. 
36 ust. 1 pkt 1) ustawy 
dnia 8 września 2006 r. o 
Państwowym 
Ratownictwie 
Medycznym (t. j. z 2017 r. 
Dz. U. poz. 2195 z późn. 
zm.) oraz pkt. 1 
Załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 24 
września 2013 r. (Dz. U. 
2013 r., poz. 1176) w 
sprawie świadczeń 
gwarantowanych z 
zakresu ratownictwa 
medycznego; 

4. Dostępność do 

zgodnie z jej 
treścią i 
obowiązującymi 
przepisami 
prawa. 

Brak skutków 
finansowych. 



świadczeń udzielanych 
przez specjalistyczny 
zespoły ratownictwa 
medycznego Śląski OW 
NFZ ocenia pozytywnie 
pod względem legalności 
i rzetelności 
skontrolowaną 
działalność w ww. 
obszarze ponieważ na 66 
skontrolowanych wpisów 
do Księgi Dysponenta 
stwierdzono 14 
przypadków odmowy 
udzielenia świadczenia, 
które wynikały z braku 
nagłego stanu zagrożenia 
zdrowotnego oraz 10 
przypadków opisanych 
jako „pozostałe – 
zgłoszenie informacyjne”. 

 


