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Kontroli 
Terenowy Wydział 

Kontroli XV 
w Poznaniu 

DK.TWK-
XV.7320.049.2021 

od 20 kwietnia 2021 r. 
do 30 września 2021 r. 

Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Poznaniu SP ZOZ, 

60-346 Poznań, ul. Rycerska 10  
w zakresie realizacji zadań przez: 

Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej                                     
w Międzychodzie, 

 ul. Szpitalna 10, 64-400 
Międzychód 

Temat kontroli: Zapewnienie pacjentom 
w stanie zagrożenia życia pomocy 
lekarskiej przez lekarza systemu w 
ramach specjalistycznego zespołu 
ratownictwa medycznego. 
Okres objęty kontrolą:  od 1 kwietnia 
2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

1. Spełnienie warunków udzielania świadczeń, w 
części dotyczącej składu osobowego i liczbowego 
oraz czasu dotarcia na miejsce zdarzenia. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono negatywnie. 
2. Zasadność wykorzystania specjalistycznego 
zespołu ratownictwa medycznego do realizacji 
zadań. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono pozytywnie. 
3. Prawidłowość prowadzenia indywidualnej 
dokumentacji medycznej. 
Kontrolowaną działalność w przedstawionym wyżej 
obszarze oceniono negatywnie. 

Departament Kontroli - Terenowy Wydział Kontroli XV w 
Poznaniu przedstawił następujące zalecenia: 
1. W każdym specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego 
(dalej: ZRM „S”) zapewnić liczbę i skład osobowy zgodny z 
aktualnym stanem prawnym – niezwłocznie i na bieżąco w toku 
realizacji umowy. 
2. Nie przekraczać maksymalnego czasu dotarcia na miejsce 
zdarzenia zgodnego z art. 24 ust 1 ustawa z dnia 8 września 2006 
r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – niezwłocznie i na 
bieżąco w toku realizacji umowy. 
3. Prawidłowo i rzetelnie prowadzić dokumentację medyczną, tj. 
Kartę zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego i Kartę 
medycznych czynności ratunkowych, zgodnie z przepisami prawa, 
a w szczególności: 
- odnotowywać oraz autoryzować zmiany składu ZRM „S” w 
dokumentacji medycznej, 
- autoryzować skreślenia oraz naniesione zmiany w dokumentacji 
medycznej (np. zmiany składu ZRM „S”) z zamieszczeniem krótkiej 
adnotacji o przyczynie błędu zgodnie z § 4 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 
zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania; 
- wypełnieć dokumentację medyczną zgodnie ze wzorem 
(kompletność dokonywanych wpisów), 
- prowadzić dokumentację w sposób rzetelny, również w zakresie 
spójności danych zawartych na Karcie zlecenia wyjazdu zespołu 
ratownictwa medycznego i Karcie medycznych czynności 
ratunkowych - niezwłocznie i na bieżąco w toku realizacji umowy. 
Skutki finansowe: kara umowna: 28 212,65 zł. 


