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1  Ustawa z  dnia 27  sierpnia 2004  r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.), dalej: ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Wyk az stosowanych sk rótów i  pojęć

CPR/WCPR centrum powiadamiania ratunkowego/wojewódzkie centrum powiadamiania 
ratunkowego 

dysponent jednostki podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, w skład 
którego wchodzi jednostka systemu

jednostki systemu jednostkami systemu są szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa 
medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, na których 
świadczenia zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

KPR Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

lekarz systemu lekarz posiadający tytuł specjalisty w  dziedzinie medycyny ratunkowej
albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie 
medycyny ratunkowej; do 31 grudnia 2020 r. lekarzem systemu może być 
lekarz posiadający: specjalizację lub tytuł specjalisty, albo który ukończył 
co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej 
terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii 
i  traumatologii narządu ruchu, ortopedii i  traumatologii lub pediatrii 
albo 3000 godzin w wykonywaniu zawodu lekarza w SOR, ZRM, lotniczym 
ZRM lub izbie przyjęć szpitala

medyczne czynności 
ratunkowe

świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej1 udzielane przez jednostkę systemu w warunkach pozaszpitalnych, 
w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

MOW NFZ Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

obsługa zgłoszeń 
alarmowych

zespół czynności mających na celu odbiór zgłoszenia alarmowego, zakwalifikowanie 
tego zgłoszenia, przekazanie go z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 
drogą elektroniczną, a gdy zachodzi taka potrzeba przekierowanie połączenia 
telefonicznego do Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów ZRM 
lub innego podmiotu, którego numer jest obsługiwany w  ramach SPR, 
a także monitorowanie tego zgłoszenia

obszar działania obszar działania ZRM określony w sposób zapewniający realizację parametrów 
czasów dotarcia, określonych w art. 24 ustawy o PRM, w ramach którego ZRM 
będzie dysponowany na miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności

NiŚOZ Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

pielęgniarka 
systemu

pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii,
kardiologii, pediatrii, a  także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii 
i intensywnej terapii, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 
3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, 
izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym

PRM Państwowe Ratownictwo Medyczne

PSPR Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie



rejon operacyjny rejon określony w  wojewódzkim planie działania systemu obejmujący  
co najmniej jeden obszar działania

SDM Skoncentrowana Dyspozytornia Medyczna

sieć 
teleinformatyczna 

na potrzeby 
obsługi numerów 

alarmowych

sieć teleinformatyczna łącząca CPR, jednostki organizacyjne Policji, 
Państwowej Straży Pożarnej, dysponentów ZRM, służąca do wymiany 
danych dotyczących zgłoszenia alarmowego przez interfejs komunikacyjny 
systemów teleinformatycznych i umożliwiająca dostęp do m.in. informacji 
dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, z  którego zostało wykonane 
połączenie na numer alarmowy oraz danych dotyczących abonenta

SOR Szpitalny oddział ratunkowy – komórka organizacyjna szpitala stanowiąca 
jednostkę systemu PRM spełniająca wymagania określone w  ustawie 
i  udzielająca świadczeń opieki zdrowotnej osobom w  stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego, spełniająca wymagania określone w ustawie

SPR System Powiadamiania Ratunkowego

stan  
nagłego zagrożenia 

zdrowotnego

stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu 
się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem 
może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała 
lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych 
czynności ratunkowych i leczenia

SWD System Wspomagania Dowodzenia

SWD  
Państwowego 

Ratownictwa 
Medycznego

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
czyli system teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z  CPR zgłoszeń 
alarmowych, dysponowanie ZRM, rejestrowanie zdarzeń medycznych, 
prezentację miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie 
ZRM

system 
teleinformatyczny

zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania 
zapewniający przetwarzanie, przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie 
danych przez sieci telekomunikacyjne wykorzystywany do wykonywania 
zadań CPR

świadczenie 
gwarantowane

świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w  całości lub współfinansowane  
ze środków publicznych na  zasadach i  w zakresie określonych w  ustawie  
o świadczeniach

zasoby ratownicze ludzie, infrastruktura, materiały i  środki finansowe oraz bazy danych 
i systemy wymiany informacji, które mogą być zadysponowane w związku 
ze zgłoszeniem alarmowym

zgłoszenie alarmowe informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłego zagrożenia 
życia lub zdrowia, w  tym ataku przemocy, a  także nagłego zagrożenia 
środowiska itp. kierowana do numerów obsługiwanych w  ramach SPR, 
przez dostawcę publicznie dostępnych usług telefonicznych, z zewnętrznych 
systemów monitoringu albo z  wykorzystaniem środków komunikacji,  
które umożliwiają niezwłoczne przekazanie tej informacji do CPR
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ZRM Zespół Ratownictwa Medycznego – jednostka systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego podejmująca czynności ratunkowe w warunkach 
pozaszpitalnych spełniająca wymagania określone w ustawie, tj. m.in. w skład 
której wchodzą osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności 
ratunkowych mające do dyspozycji specjalistyczny środek transportu 
sanitarnego (ambulans)

ZRM S specjalistyczny ZRM, w  skład którego wchodzą co najmniej trzy osoby 
uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz 
systemu oraz pielęgniarka systemu lub ratownik medyczny oraz kierowca, 
jeżeli żaden z członków ZRM nie spełnia warunków określonych w art. 106 
ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami2

ZRM P podstawowy ZRM, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby uprawnione 
do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarka 
systemu lub ratownik medyczny oraz kierowca w sytuacji opisanej wyżejxxx3 

2  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. Nr 30, poz. 151 ze zm.).
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W P R O W A D Z E N I E

  Uzasadnienie podjęcia kontroli

Kontrola zapewnienia medycznych działań ratowniczych w Małopolsce została podjęta z inicjatywy 
własnej Najwyższej Izby Kontroli. Uzasadniały ją zarówno skargi poselskie jak i liczne doniesienia 
medialne dotyczące nieprawidłowości w organizacji i funkcjonowaniu ratownictwa medycznego 
w Małopolsce. Podnoszone zarzuty dotyczyły przede wszystkim opóźnień dojazdu karetek; 
wskazywano w nich, że problemy funkcjonowania ratownictwa wynikają z centralizacji zarządzania 
ZRM w Małopolsce od 2011 r., polegającej na zastąpieniu dotychczasowych 20 dyspozytorni 
medycznych dwoma, zlokalizowanymi w Krakowie i Tarnowie.

Na decyzję o przeprowadzeniu kontroli wpływ miały również wyniki kontroli P/11/094 Funkcjonowanie 
systemu ratownictwa medycznego w latach 2009–2011.

Kontrola była kontrolą planową, przeprowadzoną na terenie województwa małopolskiego  
przez Delegaturę NIK w Krakowie w ramach jednego z priorytetowych kierunków kontroli na rok 2014 
Zapewnienie powszechnej i niezawodnej opieki medycznej. 

  Opis podstawowych zasad funkcjonowania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zasady organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne 
określa ustawa o PRM. W ramach ww. systemu działają organy administracji rządowej, właściwe 
w zakresie wykonywania zadań systemu (tj. Minister Zdrowia i wojewodowie) oraz jednostki 
systemu zapewniające utrzymanie gotowości ludzi, zasobów i jednostek organizacyjnych. 
Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad systemem PRM na terenie województwa 
jest zadaniem wojewody, który sporządza wojewódzki plan działania sytemu. Plan ten stanowi 
dla dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ podstawę do zawierania umów na wykonywanie 
medycznych czynności ratunkowych3. 

Jednostkami systemu PRM są szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, 
w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, na których świadczenia zawarto umowy 
„o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”. Zadania ZRM, z wyłączeniem pogotowia lotniczego, 
są finansowane z budżetu państwa z części, których dysponentami są poszczególni wojewodowie. 
Środki te są przekazywane właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ w formie dotacji celowej 
w trybie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. Podjęcie działań 
organizacyjnych zmierzających do zapewnienia parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia 
dla ZRM od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego jest ustawowym zadaniem 
wojewody. Akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych trwa od momentu przybycia 
ZRM na miejsce zdarzenia.

Z systemem współpracują służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie 
nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności jednostki organizacyjne Państwowej Straży 
Pożarnej i jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo- 
-gaśniczego. Jednostkami współpracującymi mogą być również organizacje społeczne wpisane  
do rejestru jednostek współpracujących z systemem. Jednostki te udzielają kwalifikowanej 
pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego4.

3  Art. 22 i 23 ust. 3 ustawy o PRM.

4  Art. 2 ust. 3 i art. 15 ustawy o PRM.
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Z A Ł O ż E N I A  K O N T R O L I1
  Temat i numer kontroli

Zapewnienie medycznych działań ratowniczych w województwie małopolskim (P/14/085).

  Cel główny i cele cząstkowe kontroli

Celem kontroli było dokonanie oceny organizacji i funkcjonowania medycznych działań ratowniczych 
w województwie małopolskim, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytania: 

 � czy system zorganizowano tak, aby stworzyć jak najlepsze warunki udzielenia pomocy 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia oraz 

 � czy zadania w tym zakresie są sprawnie i skutecznie realizowane.

W wyniku kontroli dokonano w szczególności oceny :

1) działań Wojewody Małopolskiego w zakresie prawidłowości:
 � ustalenia obszarów działania i rejonów operacyjnych ZRM, zaplanowania liczby, rodzaju 

i wskazania miejsc stacjonowania ZRM oraz lokalizacji dyspozytorni medycznych;
 � weryfikacji założeń ratownictwa medycznego;
 � sprawowania nadzoru nad wydatkowaniem środków na finansowanie ratownictwa 

medycznego;

2) wykonywania zadań przez dyspozytornie medyczne, w szczególności przygotowania do realizacji 
zadań oraz współdziałania z ZRM;

3) przygotowania ZRM do udzielania świadczeń ratownictwa medycznego oraz sprawności 
i skuteczności działania ZRM.

Oceny odnoszą się zarówno do organizacji i założeń systemu działań ratowniczych w Małopolsce, 
jak również do faktycznej realizacji tych zadań, tj. skuteczności i sprawności udzielania świadczeń 
ratowniczych (zgodnie z wymogami, tj. na czas, przez kompetentny personel, z wykorzystaniem 
adekwatnych środków).

  Zakres podmiotowy kontroli

Kontrolę przeprowadzono w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz u pięciu 
dysponentów ZRM, z których dwóch prowadziło również Skoncentrowane Dyspozytornie Medyczne 
nr 1 w Krakowie i nr 2 w Tarnowie5. Zbadani świadczeniodawcy dysponowali 64 ZRM, co stanowiło 
57% wszystkich zespołów funkcjonujących w województwie6. 
Przy wyborze podmiotów dysponujących ZRM wzięto pod uwagę ukształtowanie terenu 
obsługiwanego przez poszczególnych dysponentów oraz wyniki badań kontrolnych przeprowadzonych 
w ww. Dyspozytorniach, ponadto kierowano się doniesieniami prasowymi podkreślającymi  
zbyt długi czas dojazdu karetki na miejsce zdarzenia.

  Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola dotyczyła zapewnienia przez Wojewodę Małopolskiego medycznych działań ratowniczych 
w latach 2011–2014, z uwzględnieniem zmian w rozlokowaniu, liczbie i czasie gotowości ZRM 
obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. Badaniami bezpośrednimi objęto: działania podejmowane 
w związku z opracowywaniem i wdrażaniem planów działania systemu Państwowego Ratownictwa 

5  Wykaz skontrolowanych jednostek zawiera Załącznik nr 5.1. do Informacji.

6  Stan na 31 marca 2014 r.
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Z A Ł O ż E N I A  K O N T R O L I

Medycznego w województwie małopolskim, z uwzględnieniem utworzenia dwóch SDM 
w miejsce dotychczas działających 20 mniejszych, warunki realizacji przez świadczeniodawców 
zakontraktowanych świadczeń oraz sprawność i skuteczność działania wybranych ZRM. 
W trakcie kontroli zasięgano informacji w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli7:

 − u 19 świadczeniodawców z terenu Małopolski posiadających SOR lub zakontraktowane Izby 
Przyjęć w zakresie współpracy w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
w tym z dwiema Skoncentrowanymi Dyspozytorniami Medycznymi;

 − w 20 starostwach powiatowych w zakresie funkcjonowania systemu PRM w Małopolsce;
 − w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendzie Wojewódzkiej 

Policji w Krakowie – czy wystąpiły przypadki realizowania przez te służby zadań należących do ZRM;
 − u Rzecznika Praw Pacjenta – w sprawie skarg na funkcjonowanie systemu ratownictwa 

medycznego w Małopolsce.

  Okres objęty kontrolą

Kontrolą objęto okres od 2011 r. do 2014 r. (do czasu zakończenia czynności kontrolnych8). Badania 
objęły również działania i zdarzenia zaistniałe przed 1 stycznia 2011 r. w przypadkach, gdy miały 
one bezpośredni wpływ na zjawiska będące przedmiotem kontroli. 

  Podstawa prawna, kryteria kontroli

Kontrolę w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 
ustawy o NIK, pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Dysponentów 
ZRM (podmioty publiczne) skontrolowano na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy o NIK pod względem 
kryterium legalności, gospodarności i rzetelności.

7  Dz.U. z 2012 r., poz. 82 ze zm. dalej: ustawa o NIK.

8  Czynności kontrolne: Małopolski Urząd Wojewódzki od 20 stycznia 2014 r. do 3 czerwca 2014 r., Skoncentrowane Dyspozytornie 
Medyczne od 20 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r., dysponenci ZRM od 20 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r.
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P O D S U M O W A N I E  W Y N I K Ó W  K O N T R O L I2
 2.1  Ogólna ocena kontrolowanej działalności 

NIK ocenia pozytywnie działania organizacyjne i nadzorcze Wojewody Małopolskiego dotyczące 
systemu ratownictwa medycznego. Mieszkańcom województwa małopolskiego zapewniono 
warunki udzielania pomocy przez wykwalifikowany personel medyczny, w możliwie najkrótszym 
czasie. Zastąpienie dotychczasowych 20* dyspozytorni dwiema, działającymi w Krakowie 
i Tarnowie, było w ocenie NIK działaniem efektywnym i oszczędnym, sprzyjającym sprawnej 
koordynacji akcji ratowniczych. Przejęcie zadań dyspozytorskich od likwidowanych dyspozytorni 
nie spowodowało negatywnych skutków dla funkcjonowania ratownictwa medycznego. 
Skoncentrowane Dyspozytornie należycie wykonywały zadania bezzwłocznie dysponując 
poszczególne Zespoły Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia.

Nieprawidłowości stwierdzone w toku kontroli dotyczyły organizacji i działania niektórych 
Zespołów Ratownictwa Medycznego. Stwarzają one ryzyko zarówno dla prowadzenia akcji 
ratowniczych, jak i bezpieczeństwa pacjentów oraz samych ratowników. 

Podstawą funkcjonowania systemu PRM był Wojewódzki plan działania systemu Państwowego 
Ratownictwa Medycznego dla Województwa Małopolskiego (Plan), który spełniał warunki określone 
w art. 21 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym9. Plan został 
opracowany przez Wojewodę po uzyskaniu wymaganych opinii i niezbędnych konsultacjach  
oraz zatwierdzony przez Ministra Zdrowia. 

Pozytywnie należy ocenić utworzenie dwóch skoncentrowanych dyspozytorni medycznych,  
co pozwoliło na centralizację zarządzania rozumianą jako dysponowanie zespołami będącymi 
najbliżej miejsca zdarzenia. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiało szybkie udzielenie pomocy i sprawną 
koordynację działań ratunkowych w przypadku zdarzeń masowych, a także sprzyjało pełnemu 
wykorzystaniu zasobów systemu. Rozwiązanie takie było efektywne, a skoncentrowanie stanowisk 
dyspozytorskich w dwóch dyspozytorniach (w Krakowie i w Tarnowie) pozwoliło na wykorzystanie 
zaoszczędzonych środków na zakontraktowanie dodatkowych siedmiu ambulansów. 
NIK ocenia pozytywnie wykonywanie obowiązków nadzorczych przez Wojewodę Małopolskiego. 
Nadzór ten prowadzono poprzez bieżący monitoring oraz kontrole w poszczególnych jednostkach 
systemu PRM.

W wyniku kontroli wybranych pięciu ZRM, NIK stwierdziła nieprawidłowości i występowanie 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na sprawność i skuteczność funkcjonowania systemu 
Państwowego Ratownictwa Medycznego w Małopolsce. Dotyczyły one w szczególności stwierdzonych 
przypadków:

1) wykorzystywania ambulansów systemu do udzielania świadczeń w ramach NiŚOZ i do wykonywania 
transportu pacjentów wbrew postanowieniom § 8 Zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ10 
(część szczegółowa str. 35);

2) nierzetelnego prowadzenia dokumentacji skutkującego wprowadzaniem do Systemu Wspomagania 
Dowodzenia danych nieodpowiadających rzeczywistym zdarzeniom. Wyniki kontroli upoważniają  
do stwierdzenia, że część zauważonych przekroczeń czasu dojazdu do miejsca zdarzenia 

9  Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zm., dalej: ustawa o PRM.

10  Zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ z dnia 17 października 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne; dalej: Zarządzenie Nr 65/2012/DSM
Prezesa NFZ.

*  Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską – pismo Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2014 r. (znak: MZ-DNM-073-16/KCZ/14).
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w rzeczywistości nie miała miejsca; były one konsekwencją wprowadzenia błędnych danych 
do SWD które nie zostały następnie skorygowane w terminalu (część szczegółowa str. 36–38);

3) dopuszczania do sytuacji, w których czas pracy członków załóg ZRM wynosił ponad 24 godziny. 
Zaznaczyć należy, że warunki wykonywania świadczeń medycznych w rodzaju ratownictwo medyczne 
zakładają ograniczenie czasu pracy zarówno personelu medycznego jak i niemedycznego  
do 24 godzin na dobę pracy ciągłej poprzedzonej przynajmniej 11-godzinną przerwą w pracy11. 
Takie przypadki w ocenie NIK mogą skutkować wyczerpaniem, brakiem koncentracji, a na pewno 
dużym zmęczeniem ratowników stwarzającym istotne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno 
pacjentów, jak i samych ratowników (część szczegółowa str. 34);

4) braku badań technicznych pojazdów wykorzystywanych przez ZRM, pomimo obowiązków 
wynikających z art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym12 (część szczegółowa str. 32–33);

5) braku w wyposażeniu części ambulansów noszy próżniowych wymienionych w Załączniku nr 3 
do Zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ (część szczegółowa str. 33);

6) braku paszportów dla aparatów i urządzeń medycznych wykorzystywanych w ratownictwie, 
o których mowa w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych13 (część szczegółowa str. 33);

Zaznaczyć przy tym należy, że w żadnym z badanych przypadków ww. nieprawidłowości  
nie spowodowały nieudzielenia pomocy.

Szczegółowa analiza wyjazdów ZRM, znajdujących się w dyspozycji pięciu badanych świadczeniodawców  
obejmująca IV kwartał 2013 r. i styczeń 2014 r., wykazała ponadto przypadki przekroczenia przez ZRM 
ustawowego czasu dojazdu do miejsca zdarzenia określonego w art. 24 ust.1 pkt 3 ustawy o PRM. 
Wahały się one od 3,2% w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym do 20,7% w Szpitalu w Limanowej. 
Zaznaczyć jednak należy, że nie wynikały one z zaniedbań po stronie dysponenta i powstały z przyczyn 
obiektywnych, takich jak:

 − ukształtowanie terenu (tereny podgórskie, złe warunki pogodowe, leśne drogi),
 − brak wolnego ZRM (zlecenie realizował wolny ZRM niejednokrotnie oddalony o kilkanaście 

kilometrów – głównie dotyczy to karetek jadących bez sygnału w „trybie zwykłym”),
 − natężenie miejskiego ruchu ulicznego w godzinach szczytu komunikacyjnego (nawet karetka 

używająca sygnałów świetlno-dźwiękowych zmuszona jest ograniczać prędkość),
 − zakłócenia funkcjonowania elementów systemu teleinformatycznego (m.in. problemy 

z zasięgiem GSM w górskim terenie).

 2.2  Uwagi końcowe i wnioski

Przeprowadzana obecnie w całym kraju reorganizacja służb ratownictwa medycznego,  
jak wynika z analizy danych przekazanych przez wojewodów, podobnie jak w Małopolsce 
zmierza do koncentracji dyspozytorni w poszczególnych województwach. Dla powodzenia 
podjętych w poszczególnych województwach działań istotne znaczenie mają wnioski wynikające 
z ponaddwuletniego procesu wdrażania pilotażowych rozwiązań w Małopolsce. 

1. Działalność państwowego ratownictwa medycznego w województwie determinuje Plan ustalany 
przez danego wojewodę. Jednym ze zidentyfikowanych problemów, na który wojewoda jednak  

11  Wymagania dotyczące składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego określono w Załączniku nr 3 Zarządzenia 
Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ.

12  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.).

13  Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.).
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nie ma bezpośredniego wpływu, jest funkcjonalność systemów teleinformatycznych wykorzystywanych 
do dysponowania ZRM z sąsiednich województw. Wyniki kontroli potwierdzają, że w przypadku 
wezwań do zdarzeń na skraju danego województwa występowały problemy z zadysponowaniem 
najbliższego ZRM, gdyż systemy informatyczne dyspozytorni w poszczególnych województwach 
nie były ze sobą kompatybilne. Przykładowo dyspozytor ZRM w Małopolsce nie miał podglądu 
na lokalizację poszczególnych ZRM działających na terenach ościennych województw i tym samym 
zadysponowanie ZRM mogło nastąpić przez dyspozytornię w danym województwie, po telefonicznym 
przekazaniu zgłoszenia przez dyspozytornię małopolską. Sytuacja ta nie sprzyjała koordynacji 
działań zespołów ratowniczych z dwóch lub więcej województw i mogła w konsekwencji skutkować  
nawet takimi problemami, jakie miały miejsce w trakcie karambolu na drodze S8 koło Kowies 
(województwo łódzkie) w nocy 4–5 maja 2014 r.14 (szczegółowy opis na str. 26–29).

Biorąc pod uwagę powyższe, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do Ministra Spraw 
Wewnętrznych o zintensyfikowanie działań mających na celu jak najszybsze wprowadzenie 
w całym kraju jednolitego, kompatybilnego systemu informatycznego, zapewniającego 
właściwą współpracę pomiędzy województwami w zakresie dysponowania Zespołami 
Ratownictwa Medycznego.

2. Kolejnym z problemów zidentyfikowanych w toku kontroli przeprowadzonej w województwie 
małopolskim jest usytuowanie jednostek ratownictwa medycznego.

Państwowe ratownictwo medyczne wykonują podmioty, które otrzymały kontrakt w wyniku 
konkursu ofert prowadzonego przez oddziały wojewódzkie NFZ, na ogólnych zasadach 
kontraktowania określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej. Konkurs ofert dotyczy 
zarówno działalności samych ZRM, jak i dyspozytorni. 

Umiejscowienie ratownictwa medycznego w systemie zarządzania kryzysowego oraz charakter 
realizowanych zadań, w ocenie NIK, przemawiają jednak za rozważeniem zmian zmierzających 
do usytuowania tych służb w strukturach państwowych. Jest to szczególnie ważne i uzasadnione 
w przypadku dyspozytorni medycznych, pełniących kluczową rolę decyzyjną. Ponadto, jak wykazała 
kontrola, dyspozytornie zostały wyposażone ze środków publicznych, w znacznej mierze 
unijnych. Dotyczy to także systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez dyspozytorów 
medycznych i ratowników. Zmiana operatora dyspozytorni wiązać się może nie tylko z problemem 
w zakresie sposobu wykorzystania dotychczasowego wyposażenia, ale także może stwarzać ryzyko 
braku kompatybilności systemu oraz wykorzystywanych dotychczas narzędzi (szczegółowy opis 
na str. 14–22).

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty NIK wnioskuje do Ministra Zdrowia o podjęcie, 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, działań zmierzających do wyłączenia 
z zakresu kontraktowania co najmniej dyspozytorni i usytuowania ich w systemie służb 
publicznych, dla zapewnienia ciągłości działania oraz inwestowania w wyposażenie. 

3. Kolejnym problemem systemowym, bardzo ważnym z punktu widzenia interesów pacjentów 
oraz personelu medycznego ZRM, na jaki wskazują wyniki niniejszej kontroli, jest czas pracy 
członków zespołów ratowniczych. 

14  Karambol, w wyniku którego śmierć poniosły trzy osoby a 25 zostało rannych; z nagrań rozmów dyspozytorów jednostek 
biorących udział w akcji ratunkowej wynika, że wydawali oni sprzeczne polecenia załogom karetek, co znacznie opóźniło 
akcję ratunkową.
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Kontrola wykazała liczne przypadki pracy ratowników medycznych na kilku kolejnych zmianach. 
Normy czasu pracy przewidziane w Kodeksie pracy formalnie były zachowane, gdyż część ratowników 
wykonywała te zadania na podstawie umów cywilnych. Prowadziło to jednak do sytuacji, w których 
lekarz wykonywał zadania na oddziale szpitalnym, następnie pełnił dyżur na tym oddziale,  
po czym podejmował kolejny dyżur – w zespole ratowniczym. W przypadku ratowników 
medycznych występowały przypadki pełnienia dyżuru ratownika przez trzy kolejne zmiany, 
bądź na zmianę w charakterze kierowcy, ratownika czy dyspozytora. W konsekwencji najdłuższy 
nieprzerwany czas wykonywania zadań przez ratownika wynosił 48 godzin, a łączny czas pracy 
w miesiącu 408 godzin. Co prawda wymogi ofertowe zakładały deklarację przestrzegania limitu 
czasu pracy przez świadczeniodawców w odniesieniu do personelu medycznego i niemedycznego15, 
ale w praktyce bariera ta nie była skuteczna ze względu na możliwość zatrudnienia personelu 
na podstawie różnego rodzaju umów. Ciągła praca personelu ratowniczego może skutkować 
wyczerpaniem, brakiem koncentracji, a na pewno dużym zmęczeniem ratowników, co może 
stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pacjentów, jak i samych ratowników 
(szczegółowy opis na str. 34).

15  Załącznik nr 3 Zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ.
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 3.1  Ratownictwo medyczne w Małopolsce w latach 2011–2014

NIK ocenia pozytywnie działania Wojewody Małopolskiego jako organizatora 
systemu PRM w Małopolsce. Wojewódzki plan działania systemu PRM 
został opracowany przez Wojewodę po uzyskaniu niezbędnych opinii 
i przeprowadzeniu konsultacji oraz zatwierdzony przez Ministra Zdrowia. 
Zmiany Planu w zakresie obszarów działania i liczby rejonów operacyjnych 
odpowiadały bieżącym potrzebom, wynikającym z prowadzonego 
monitorowania funkcjonowania ratownictwa w województwie. 

System PRM na terenie Małopolski działał na podstawie sporządzonego  
przez Wojewodę Małopolskiego Planu, który spełniał wszystkie warunki określone 
w ustawie o PRM, tj. m.in.: zawierał charakterystykę potencjalnych zagrożeń  
dla zdrowia i życia, informacje o liczbie i rozmieszczeniu jednostek systemu PRM 
oraz jednostek współpracujących z tym systemem. Plan został zatwierdzony  
przez Ministra Zdrowia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 r.16. W kolejnych 
latach dokonywano jego aktualizacji w drodze aneksów17.

W stosunku do wcześniejszych regulacji, opracowany w 2011 r. Plan zakładał 
przesunięcia dotychczasowych miejsc stacjonowania ZRM i  zmianę 
ich statusów (ze specjalistycznych na  podstawowe) oraz przewidywał 
utworzenie na terenie Województwa dwóch skoncentrowanych dyspozytorni 
medycznych, w miejsce 20 dotychczasowych (bez redukcji ówczesnej liczby  
20 rejonów operacyjnych ZRM18).

Rejony operacyjne: tarnowski, brzeski, dąbrowski, gorlicki, nowotarsko- 
-myślenicko-tatrzański, wielicki, bocheński, suski, chrzanowski, myślenicki, 
limanowski, tatrzański, wadowicki, miechowski, proszowicko-krakowski, 
krakowsko-wielicki, oświęcimski, skawiński, nowosądecki, olkuski. 

Przedkładając Ministrowi Zdrowia aneksy do Planu, Wojewoda każdorazowo 
wskazywał m.in. na: niezachowanie mediany czasu dotarcia na miejsce zdarzenia 
w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców, jak i poza takimi miastami, 
przekraczanie maksymalnego czasu dotarcia oraz średnią liczbę interwencji 
w miesiącu w obszarze działania, w którym proponowane było uruchomienie 
dodatkowego ZRM. Zdaniem Ministra Zdrowia analiza liczby interwencji  
nie potwierdzała jednak potrzeby uruchamiania kolejnych ZRM. 

16  Plan na okres wcześniejszy, tj. lata 2009–2011 Minister Zdrowia zatwierdził 25 czerwca 2008 r.

17  Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia kolejnego planu wchodził on w życie, jako „aneks”.

18  Zgodnie z Planem m.in. od 1 lipca 2011 r. nastąpiło połączenie dwóch rejonów operacyjnych na terenie Miasta Krakowa 
(obsługiwanych wcześniej odrębnie przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe oraz Szpital Specjalistyczny im. S. żeromskiego).

Wojewódzki 
plan działania 
systemu PRM
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Mapa nr 1
Organizacja systemu PRM w województwie małopolskim od 1 lipca 2011 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Załącznika nr 2d do Rozdziału nr IV Wojewódzkiego planu działania systemu PRM dla Województwa 
Małopolskiego zatwierdzonego 14 marca 2011 r.

W Planie przedłożonym do opiniowania jednostkom samorządu terytorialnego 
w grudniu 2013 r. przewidziano utworzenie jednego rejonu operacyjnego 
obejmującego teren całego województwa. Starostowie zaproponowali 
utworzenie trzech rejonów operacyjnych (karpackiego, krakowskiego 
i tarnowskiego) lub dwóch rejonów: karpackiego i krakowskiego (z przyłączeniem 
rejonu tarnowskiego do rejonu karpackiego lub do krakowskiego, a powiatu 
brzeskiego do rejonu krakowskiego). W efekcie z dniem 1 kwietnia 2014 r. teren 
Małopolski podzielono na dwa rejony operacyjne (96 obszarów i 90 miejsc 
stacjonowania ZRM):

 −  krakowski, obejmujący powiaty: krakowski (z Krakowem), chrzanowski, 
miechowski, proszowicki, wadowicki, olkuski, wielicki, oświęcimski, bocheński, 
brzeski, dąbrowski, tarnowski (z Tarnowem); w którym wyodrębniono 
59 obszarów działania ZRM (zmiany dotyczyły 24 obszarów) i 56 miejsc 
stacjonowania takich zespołów (miejscowości);

 −  karpacki, obejmujący powiaty: nowosądecki (z Nowym Sączem), suski, 
gorlicki, limanowski, tatrzański, myślenicki, nowotarski; w  którym 
wyodrębniono 37 obszarów działania ZRM (zmiany dotyczyły 15 obszarów) 
i 34 miejsca stacjonowania.

ZRM w rejonach operacyjnych 
•	 rejon	nr	1	–	2	S	i	2	P
•	 rejon	nr	2	–	1	S	i	2	P
•	 rejon	nr	3	–	1	S	i	3	P
•	 rejon	nr	4	–	1S	i	1	P
•	 rejon	nr	5	–	1	S	i	3	P
•	 rejon	nr	6	–	13	S	i	12	P
•	 rejon	nr	7	–	2	S	i	2	P
•	 rejon	nr	8	–	1	S	i	1	P
•	 rejon	nr	9	–	1	S	i	2	P
•	 rejon	nr	10	–	2	S	i	3	P
•	 rejon	nr	11	–	3	S	i	6	P
•	 rejon	nr	12	–	3	S	i	5	P
•	 rejon	nr	13	–	2	S	i	2	P
•	 rejon	nr	14	–	1	S	i	3	P
•	 rejon	nr	15	–	1	S	i	1	P
•	 rejon	nr	16	–	1	S	i	2	P
•	 rejon	nr	17	–	1	S	i	2	P
•	 rejon	nr	18	–	2	S	i	7	P
•	 rejon	nr	19	–	2	S	i	3	P
•	 rejon	nr	20	–	1	S	i	2	P

Każdy rejon operacyjny posiadał  
swoją dyspozytornię
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Mapa nr 2 
Organizacja systemu PRM w województwie małopolskim od 1 kwietnia 2014 r.

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie Załącznika nr 4 do Rozdziału nr IV Aktualzacji Nr 6 do Wojewódzkiego planu działania systemu PRM  
dla Województwa Małopolskiego zatwierdzonej 31 stycznia 2014 r.*

Zmiany w organizacji systemu ratownictwa w zakresie obszarów działania i liczby 
rejonów operacyjnych były podyktowane wynikami analizy funkcjonowania ZRM 
od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r., tj. w okresie pełnego funkcjonowania dwóch 
skoncentrowanych dyspozytorni19 oraz w oparciu o doświadczenia przekazane 
przez dyspozytorów w nich pracujących. Według założeń Planu zmniejszenie 
liczby rejonów operacyjnych miało wpłynąć na zwiększenie efektywności 
a zarazem elastyczności w zarządzaniu ruchem ZRM w Małopolsce oraz skrócić czas 
reakcji na zgłoszenie.

W związku z wejściem w życie nowego Planu dzielącego obszar Małopolski na dwa 
rejony operacyjne (krakowski oraz karpacki) i ogłoszeniem konkursu na wykonywanie 
w latach 2014–2017 świadczeń ratownictwa medycznego na zmniejszonej liczbie 
obszarów, dotychczasowi świadczeniodawcy podjęli decyzję o współpracy 
na rzecz realizacji świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego:

19  SDM Nr 1 miała zabezpieczać (obszar działania) powiaty: krakowski (i miasto Kraków), proszowicki, miechowski, olkuski, 
chrzanowski, oświęcimski, wadowicki, wielicki oraz z wydzielonego od 1 kwietnia 2014 r. rejonu karpackiego cztery powiaty: 
nowotarski, tatrzański, suski, myślenicki; SDM Nr  2 miała zabezpieczać (obszar działania) powiaty: nowosądecki 
(i miasto Nowy Sącz), tarnowski (i miasto Tarnów), bocheński, brzeski, dąbrowski, limanowski oraz gorlicki.

*  Sprostowano oczywistą omyłkę pisarską – pismo Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2014 r. (znak: MZ-DNM-073-16/KCZ/14).
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1201 – krakowski rejon operacyjny
Zabezpieczane powiaty:
•	 krakowski	–	5	S	i	9	P
•	 miasto	Kraków	–	4	S	i	14	P
•	 chrzanowski	–	1	S	i	4	P
•	 miechowski	–	1	S	i	2	P
•	 proszowicki	–	1	S	i	1	P
•	 wadowicki	–	2	S	i	2	P
•	 olkuski	–	1	S	i	3	P
•	 wielicki	–	2	S	i	2	P
•	 oświęcimski	–	1	S	i	4	P
•	 tarnowski	–	1	S	i	6	P
•	 miasto	Tarnów	–	2	S	i	4	P
•	 dąbrowski – 1 S i 1 P
•	 brzeski – 2 S i 2 P
•	 bocheński – 2 S i 2 P
	 SDM nr 1 w Krakowie

1202 – karpacki rejon operacyjny 
Zabezpieczane powiaty:
•	 nowosądecki – 2 S i 6 P
•	 miasto Nowy Sącz – 1 S i 2 P
•	 suski	–	1	S	i	2	P
•	 gorlicki – 1 S i 3 P
•	 limanowski – 2 S i 4 (1 – dzień, 1 P – noc)
•	 tatrzański	–	2	S	i	3	P
•	 myślenicki	–	1	S	i	3	P
•	 nowotarski	–	3	S	i	5	P
	 SDM nr 2 w Tarnowie*

*  powiaty podkreślone są zabezpieczane 
przez SDM nr 2
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 −  Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu wraz ze Szpitalami 
Powiatowymi: w Zakopanem i Limanowej, Zespołami Opieki Zdrowotnej w: 
Suchej Beskidzkiej i Myślenicach, Szpitalem Specjalistycznym w Gorlicach 
oraz z Sądeckim Pogotowiem Ratunkowym złożyły ofertę konkursową 
na wykonywanie świadczeń w rejonie karpackim;

 −  pozostali świadczeniodawcy zawarli umowę w celu wspólnego wykonywania 
przedsięwzięcia pod nazwą Realizacja zadań ZRM w obszarach działania 
rejonu operacyjnego dla miasta Krakowa, powiatu Krakowskiego, powiatu 
Oświęcimskiego, powiatu Wadowickiego, powiatu Chrzanowskiego, powiatu 
Olkuskiego, powiatu Miechowskiego, powiatu Proszowickiego, powiatu 
Wielickiego, powiatu Bocheńskiego, powiatu Brzeskiego, Miasta Tarnowa, powiatu 
Tarnowskiego i powiatu Dąbrowskiego województwa małopolskiego w ramach 
umowy zawartej z NFZ. Liderem zostało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe.

W Planie ujęto również inne jednostki współpracujące z systemem PRM 
w Małopolsce, tj.: jeden Lotniczy ZRM (HEMS) dysponujący śmigłowcem EC135, 
20 SOR-ów, 11 szpitalnych izb przyjęć i Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej 
i Katastrof przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (jednostka współpracująca 
uruchomiona w lipcu 2013 r.) oraz jednostki organizacyjne szpitali prowadzące 
działalność w zakresie zdarzeń radiacyjnych oraz replantacji kończyn.
Prowadzony przez wojewodę rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM20 
według stanu na 25 marca 2014 r. obejmował 35 jednostek Państwowej Straży 
Pożarnej, 354 Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego (łącznie 389 jednostek, wpisanych w 2012 r. lub w 2014 r.).

Z informacji udzielonej przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży 
Pożarnej (PSP) w Krakowie oraz Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie 
wynika, że w okresie 2011–2014 (marzec): 

 −  przypadki interwencji PSP w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy 
realizowane na  prośbę dyspozytora medycznego z  powodu braku 
dostępnego ZRM były sporadyczne (ok. 20 rocznie);

 −  nie było sytuacji wymagających transportu poszkodowanych do SOR 
środkami PSP (sporadycznie występują sytuacje, w których jednostki 
PSP proszone są o pomoc w zniesieniu z mieszkania poszkodowanego,  
nie będącego w stanie bezpośredniego zagrożenia życia);

 −  funkcjonariusze Policji wielokrotnie podejmowali interwencje w ramach 
pomocy lub asysty udzielanej na prośbę dyspozytora medycznego w zakresie 
zgłoszeń dotyczących np. agresywnego pacjenta lub pacjenta z zaburzeniami 
psychicznymi. Takich interwencji w powiecie tatrzańskim było 35, w powiecie 
myślenickim 13. Pomoc lub asysta Policji udzielana ZRM wielokrotnie miała 
również miejsce w sytuacjach stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także w trakcie zdarzeń lub kolizji drogowych;

 −  z uwagi na specyfikę i charakter codziennej służby funkcjonariusze Policji  
i Straży Pożarnej wielokrotnie ratowali życie podejmując czynności 
reanimacyjne w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej.

20  Jednostkami współpracującymi z systemem były również: GOPR Gorlice, „Malta Służba Medyczna” (siedem oddziałów 
na terenie Małopolski), „Fundacja R2” z siedzibą w Krakowie, Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
OSP „Grupa Ratownictwa Specjalistycznego PARAMEDIC”, Tarnowskie WOPR, Grupa Regionalna Jurajska GOPR  
oraz Grupa Jurajska Kroczyce Województwo Śląskie.
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Podstawą realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach systemu PRM na terenie 
Małopolski były porozumienia zawierane przez wojewodę z dyrektorem  
MOW NFZ, zgodnie z którymi zawieranie umów z wyłonionymi w drodze 
konkursu dysponentami ZRM, rozliczanie oraz kontrola ich wykonania 
należały do NFZ. Dyrektor MOW NFZ zawierał umowy z dysponentami 
ZRM na podstawie Planu w ramach środków przewidzianych w budżecie 
państwa w części, której dysponentem był wojewoda (ujętych w planie 
finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia). 

Podstawę prawną – powierzenia przez wojewodę dyrektorowi właściwego 
oddziału wojewódzkiego NFZ przeprowadzenia postępowania o zawarcie 
umów z dysponentami ZRM – zawierania, rozliczania i kontroli wykonania  
tych umów stanowi art. 49 ust. 1 ustawy o PRM. 

Wykres nr 1
Wysokość środków na zadania ZRM ujęte w planach finansowych oddziałów wojewódzkich NFZ  
na lata 2011–2014 (w tys. zł)Środki na zadania ZRM w planach wojewódzkich oddziałów NFZ na lata 2011 

‐ 2014

Źródło: Dane z Ministerstwa Zdrowia (pismo z 9 lipca 2014 r. – znak: MZ-OKR-RM-450-2692-565/MS/14).

Środki na zadania ZRM w latach 2011–2014 przewidziane w planach finansowych 
poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ przedstawiono w Załączniku 
Nr 5.3. do Informacji.

W okresie od 2010–2014 (do 30 maja) wojewoda, działając w trybie art. 46 
ust. 3 ustawy o PRM, corocznie kierował do Ministra Zdrowia wnioski w sprawie 
zwiększenia środków finansowych na wykonywanie zadań ZRM w Małopolsce:

 −  w 2010 r. wnioskowano na zabezpieczenie funkcjonowania systemu PRM 
w 2011 r. o łączną kwotę 148 408 tys. zł;

 −  w 2011 r. wnioskowano na 2012 r. o  łączną kwotę 140 996,7  tys. zł,  
w tym na zwiększenie stawek dobowych kosztów utrzymania ZRM dla ZRM S 
o 7,29% i ZRM P o 5,07%;

 −  w 2012 r. wnioskowano na 2013 r. o  łączną kwotę 168 120,1  tys. zł,  
w tym na uruchomienie 20 dodatkowych ZRM (11 ZRM P i 9 ZRM S); 
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 −  w 2013 r. wnioskowano na 2014 r. o  łączną kwotę 160 383,8  tys. zł,  
w tym na uruchomienie dodatkowych 18 ZRM (9,5 dodatkowych ZRM P  
oraz 8,5 dodatkowych ZRM S);

 −  w 2014 r. wnioskowano na 2015 r. o  łączną kwotę 164 180,9  tys. zł,  
w tym na uruchomienie dodatkowych 14,30 ZRM (S).

Na funkcjonowanie systemu PRM w Małopolsce w latach 2011–2014 wojewoda 
otrzymał odpowiednio: 90%, 98%, 82%, 86% wnioskowanych kwot.

Zdaniem Ministra Zdrowia21 analiza liczby interwencji nie potwierdzała potrzeby 
uruchamiania kolejnych ZRM. 

Wydatki na system PRM w województwie małopolskim w latach 2011–2013 
wyniosły odpowiednio: 132 770 tys. zł.,138 356 tys. zł i 138 397 tys. zł.

W 2011 r. wojewoda na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy o PRM udzielił dotacji 
celowych z budżetu państwa w łącznej wysokości 753 867 zł na sfinansowanie 
nakładów inwestycyjnych dotyczących zakupu samochodów w celu ich 
przystosowania do pełnienia funkcji ambulansu sanitarnego, wykorzystywanego 
przez ZRM w ramach systemu PRM w województwie (dla powiatu bocheńskiego 
oraz gmin: Niepołomice i Skawina – każdorazowo po 125 645 zł oraz dla 
powiatów: chrzanowskiego, miechowskiego i nowotarskiego – po 125 644 zł). 
Wyboru tych jednostek samorządu terytorialnego dokonano na podstawie  
m.in. „kryterium wieku” wówczas używanych ambulansów i ich liczby.

W ratownictwie medycznym na terenie Małopolski stosowano rozwiązania 
informatyczne wprowadzone w wyniku realizacji projektu współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej22 pn. Budowa zintegrowanych systemów 
informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego w Małopolsce 
(Projekt). System ten jest funkcjonalny, ułatwia sprawne dysponowanie ZRM 
i umożliwia bieżący monitoring działań ratowniczych. Ponadto umożliwia 
współpracę z systemem teletransmisji EKG, systemem poszukiwawczym GOPR 
oraz systemem nawigacji pojazdów strażackich.

Niemniej jednak kontrola wykazała czynniki ograniczające pełne wykorzystanie 
możliwości systemu oraz mogące zakłócić sprawne dysponowanie ZRM. 

Partnerami projektu było m.in. 20 ówczesnych dysponentów PRM, a jego efektem 
było uruchomienie w ich siedzibach23 systemu zarządzania i monitoringu 
satelitarnego wraz z przekazywaniem, wymianą i gromadzeniem informacji 
pomiędzy jednostkami działającymi w ramach PRM. Administrowanie systemem 
na obszarze całej Małopolski wykonywało KPR. 

21  Pismo z 5 lipca 2013 r.

22  Lider Projektu – województwo małopolskie; wartość projektu określono na 10 000 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 
8 500 tys. zł.

23  W tym w: SP ZOZ Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, SP ZOZ Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, 
Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu, SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe i Szpitalu 
Powiatowym w Limanowej (umowy z 7 sierpnia 2009 r.).

System 
Wspomagania 
Dowodzenia 
PRM
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Wyposażenie (dostawy sprzętu i oprogramowania) dysponentów systemu 
PRM w Małopolsce w kompletny i zintegrowany system wspomagający 
dowodzenie zakończyło się w grudniu 2011 r. Wdrożenie tego systemu  
było opóźnione na terenie powiatu olkuskiego. W 2009 r. w powiecie olkuskim 
trwało przekształcanie szpitala powiatowego w podmiot niepubliczny Nowy 
Szpital Spółka z o. o. Zarówno nowy podmiot, jak również starostwo powiatowe 
nie były zainteresowane uczestnictwem w programie prowadzonym przez 
urząd marszałkowski. Ostateczne przejęcie obszaru powiatu olkuskiego zostało 
opóźnione w stosunku do pierwotnie planowanych terminów i nastąpiło  
po sprawdzeniu funkcjonowania systemu teleinformatycznego. 

Funkcjonujący w kontrolowanym okresie SWD, jako podstawowy dla działania 
systemu PRM w Małopolsce, był zintegrowany z systemem stosowanym przez 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR)24 oraz zapewniał współpracę 
(łączenie i wymianę danych) z systemami teleinformatycznymi Policji i PSP.  
Jako wielozadaniowa platforma wspierająca działanie centrów koordynacji 
działań ratowniczych i porządkowych w zakresie m.in. przyjmowania zgłoszeń 
i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania 
i alarmowania właściwych służb, a także wizualizacji i przetwarzania danych 
pochodzących z  różnorodnych systemów i urządzeń, system zapewniał 
automatyczne przyjmowanie zgłoszeń (formularzem obsługi), przekazywanie 
wypełnionego formularza wraz z  nagraniem zgłoszenia alarmowego  
do odpowiednich dyspozytorów, rejestrację: czasu oczekiwania na nawiązanie 
połączenia, czasu przyjęcia zgłoszenia i czasu obsługi zgłoszenia, rejestrację 
połączeń oczekujących, pozyskiwanie ogólnych danych o lokalizacji zakończenia 
sieci, z którego nastąpiło połączenie na numer alarmowy przez cały czas trwania 
połączenia, prezentację aktualnego stanu obsługiwanych zgłoszeń. System 
pozwalał również na: 

 −  obserwację ZRM w czasie rzeczywistym wraz ze statusami realizacji zdarzenia25, 
 −  szybkie podejmowanie decyzji w zakresie dysponowania ZRM najbliższych 

danemu zgłoszeniu, 
 −  zarządzanie zdarzeniami masowymi i jednoczesne dysponowanie ZRM 

różnych dysponentów do jednego zdarzenia,
 −  weryfikację błędów w adresach miejsca zdarzenia, np. dzięki geolokalizacji 

dzwoniących,
 −  wprowadzanie zmian korygujących dotychczasowe modele dysponowania 

karetek,
 −  wzajemne przejęcie obowiązków Dyspozytorni w Krakowie i w Tarnowie  

(w przypadku, gdy wszystkie linie w SDM w Krakowie są zajęte, dzwoniący 
jest automatycznie przełączany do SDM w Tarnowie). 

Każda z Dyspozytorni posiadała możliwość skorzystania z zasilania awaryjnego 
zapewniającego nieprzerwaną pracę systemu Dyspozytorni.

24  Transmisja danych oraz usługi głosowe w CPR były realizowane przez Ogólnopolską Sieć Teleinformatyczną 112.

25  W celu pomocy ZRM w jak najszybszym dotarciu na miejsce zdarzenia dyspozytorzy korzystali z interaktywnej mapy 
wskazującej aktualną pozycję poszczególnych karetek na terenie Małopolski.
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Podstawowym czynnikiem ograniczającym sprawność i  efektywność 
ratownictwa medycznego w Małopolsce był brak ujednoliconego systemu 
teleinformatycznego działającego na terenie całego kraju powodujący,  
że dyspozytorzy medyczni nie posiadali technicznych możliwości śledzenia 
ZRM z innych województw. Współpraca między dyspozytorniami województw 
ościennych odbywała się z wykorzystaniem klasycznej komunikacji telefonicznej 
(wszystkie niezbędne telefony do ościennych dyspozytorni znajdowały się 
na konsolach radiowo-telefonicznych w trybie szybkiego wyboru) bądź radiowej 
(na ogólnopolskim kanale 39). 

Dla niezakłóconego działania systemu konieczne są również: bieżąca aktualizacja 
i ujednolicanie danych wprowadzanych do systemu informatycznego26, 
prowadzona przez Główny Urząd Geologiczny i Kartograficzny dla całego kraju 
tak, aby wszyscy użytkownicy (przede wszystkim: jednostki systemu PRM, 
PSP, Policja) mieli ten sam słownik miejscowości z takimi samymi parametrami 
(długość i  szerokość geograficzna). Istotne jest także, aby każdy BTS27 
przekazywał informacje o lokalizacji użytkownika wybierającego połączenie 
z CPR, ponieważ uzyskiwanie lokalizacji tylko z jednego BTS, podstawowego  
dla użytkownika, może skutkować różnicą w lokalizacji od 2 do 15 km .

Według opinii Zastępcy Dyrektora KPR w Polsce nie ma jednolitego rozwiązania 
systemowego dla SWD. W ramach Systemu Informatycznego Powiadamiania 
Ratunkowego jako jeden z jego elementów prowadzony jest projekt budowy SWD  
dla całego kraju. Projekt jest realizowany od kilku lat, był już na etapie realizacji 
umowy Centrum Projektów Informatycznych z wykonawcą, ale umowa została 
zerwana po kilku miesiącach jej realizacji. Aktualnie toczy się kolejne postępowanie 
przetargowe celem wyłonienia kolejnego twórcy SWD dla PRM. Planowany 
termin wdrożenia to koniec 2015 r. W różnych rejonach kraju dysponenci PRM 
posiadają własne rozwiązania w  zakresie zarządzania ZRM. W  opinii KPR 
województwo małopolskie dysponuje najbardziej zaawansowanym funkcjonalnie, 
technologicznie i technicznie systemem w pełni kompatybilnym z systemami CPR 
(interfejs zapewniający współpracę obu systemów).

Zdaniem NIK istotnym zagrożeniem dla sprawnego działania ratownictwa 
w Małopolsce były:

 �  przypadki nierealizowania zobowiązań finansowych wobec sieci komórkowych 
przez dysponentów ZRM, co dwukrotnie spowodowało zakłócenia w łączności 
pomiędzy dyspozytorem a ZRM;

 �  kończący się 36 miesięczny okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę 
Projektu28 na dostarczone oprogramowanie i  sprzęt. Istnieje ryzyko, 
że dysponenci zakupią nowy sprzęt, który nie będzie kompatybilny 
z dotychczasowym i spowoduje to zakłócenia w działalności systemu PRM. 

26  W szczególności w przypadku wprowadzania do ewidencji zmian nazw ulic i numerów domów.

27  Stacja bazowa telefonii komórkowej.

28  Wykonawca udzielił gwarancji jakości na okres 36 miesięcy od momentu podpisania końcowego protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. Wyposażenie (dostawy sprzętu i oprogramowania) dysponentów systemu PRM w ww. sprzęt 
i oprogramowanie zakończyło się w grudniu 2011 r.
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Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono problemy w funkcjonowaniu tego systemu 
związane ze sprzętem wykorzystywanym w ZRM. Problemem wszystkich 
dysponentów były: 

 �  braki sygnału GSM i utrata łączności GPS występujące sporadycznie na terenie 
całego województwa29 (problemy z zasięgiem GSM zdarzały się nie tylko 
w górskim terenie ale również np. w powiecie bocheńskim). Braki zasięgu 
telefonii komórkowej w terenie, w którym poruszają się ZRM były jedną 
z przyczyn ich wydłużonego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia30. Z uwagi 
na elastyczność systemu, tj. istnienie alternatywnych środków łączności 
(radio), nie paraliżuje to współpracy z dyspozytorem. Niemniej jednak należy 
rozważyć zasadność oparcia systemu PRM o łączność satelitarną;

 �  wysoki stopień zużycia tabletów wykorzystywanych w ambulansach (niska 
trwałość baterii) oraz ich częste zawieszanie się powodujące trudności 
w logowaniu się do systemu i nadawaniu odpowiedniego statusu wyjazdu. 

Na konieczność dopracowania strony technicznej systemu PRM i wymiany 
zużytych tabletów zwracali również uwagę starostowie z terenu Małopolski. 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy Wojewodzie Małopolskim 
zapewniało obsługę zgłoszeń alarmowych współpracując ze Skoncentrowanymi 
Dyspozytorniami Medycznymi. Centrum to posiadało warunki techniczne 
i kadrowe umożliwiające przejęcie, w sytuacjach kryzysowych, zadań 
dyspozytorni medycznych.

CPR od 2009 r. zlokalizowane było w siedzibie MUW. Działając w tzw. systemie 
operatorskim Centrum pełniło całodobowe dyżury obsługując zgłoszenia 
alarmowe. W  ramach CPR funkcjonowało 20 stałych stanowisk do obsługi 
zgłoszeń alarmowych i 12 stanowisk awaryjnych. Od listopada 2013 r. przejęto 
odbieranie zgłoszeń z  całej Małopolski z  tzw. systemem automatycznej 
elektronicznej zastępowalności (w przypadku zajętości linii przyjmowanie zgłoszeń 
przejmuje podobne centrum zlokalizowane w Warszawie lub Wrocławiu).
Zgłoszenia na numer alarmowy 999 były bezpośrednio obsługiwane przez 
obydwie Skoncentrowane Dyspozytornie Medyczne. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 
2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego31 
przejęcie przez Centrum zgłoszeń na nr 999 planowane jest na 2015 rok. 
Czas przyjęcia zgłoszenia przez operatora w CPR wynosił ok. 5 sekund. W sytuacji 
zgłoszenia kwalifikującego się do udzielenia pomocy medycznej, operator  
miał za zadanie m.in.: zlokalizować zdarzenie, ustalić osobę zgłaszającą  
i jej nr telefonu, ustalić kategorię zdarzenia, wypełnić tzw. formatkę elektroniczną 
zgłoszenia obejmującą ww. dane i wskazanie jednej z dyspozytorni jako tzw. 
służby wiodącej, przekazać te informacje telefonicznie (tzw. formatka głosowa) 
do dyspozytorni oraz przekazać połączenie (zgłaszającego) do dyspozytora 

29  W 52 miejscowościach powiatu nowosądeckiego stale występuje brak łączności GSM lub łączność ta jest utrudniona.

30  Przy braku zasięgu kierownik ZRM nie może zaznaczyć na tablecie żadnego statusu, tj.  informacji dla dyspozytora 
medycznego (widocznej w SWD) czy karetka jest wolna, czy np. realizuje zlecenie. Z tej przyczyny z miejscowości Ponice 
w powiecie nowotarskim nie ma możliwości wysłania statusu do CPR.

31  Dz.U. z 2013 r. poz. 1635.
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medycznego, który przeprowadza dalszy wywiad (medyczny) celem podjęcia 
decyzji np.  o wysłaniu ZRM32. Czas od momentu odebrania zgłoszenia 
do przekazania dyspozytorowi to ok. 30–40 sekund. 
Około 75% wszystkich zgłoszeń to zgłoszenia niewymagające podjęcia działań 
ratowniczych, zdarzają się również przypadki „uciążliwych dzwoniących”, 
którzy „dzwonią, milczą i odkładają słuchawkę”. Na przykład: 5 lutego 2014 r. 
w CPR odebrano ogółem 2 332 połączeń, z czego 1 776 (76,2%) było „fałszywych”,  
231 (9,9%) połączeń przekierowano do SDM Nr 1, a 76 (2%) do SDM Nr 2.

W trakcie kontroli NIK w  CPR rozpoczęto przywracanie ww. formatek 
elektronicznych umożliwiających szybsze przekazanie zgłoszenia do dyspozytora 
medycznego. Takie rozwiązanie było już stosowane w Centrum wcześniej 
i sprzyjało sprawnemu zadysponowaniu ZRM.

NIK pozytywnie ocenia skoncentrowanie dysponowania ZRM w dwóch 
jednostkach, co pozwoliło na efektywniejsze ich wykorzystanie poprzez 
wysyłanie na miejsce zdarzenia zespołu znajdującego się najbliżej 
tego miejsca, niezależnie od jego miejsca stacjonowania. Ponadto 
rozwiązanie to ułatwiało szybkie udzielenie pomocy i sprawną koordynację 
działań ratunkowych w przypadku zdarzeń masowych oraz pozwoliło 
na wykorzystanie zaoszczędzonych środków na zakontraktowanie 
dodatkowych siedmiu ambulansów.

Od IV kwartału 2012 r. na terenie województwa małopolskiego funkcjonują dwie 
mogące działać przemiennie SDM z łączną liczbą 17 stanowisk dyspozytorskich 
(w systemie operatorsko-dyspozytorskim):

 −  SDM Nr 1 w Krakowie w siedzibie KPR z dwunastoma stanowiskami 
dyspozytorskimi (pierwotnie dziesięcioma) obsługująca miasto Kraków  
oraz 12 powiatów; 

 −  SDM Nr 2 w Tarnowie w siedzibie PSPR z pięcioma stanowiskami (pierwotnie 
było ich siedem, zlokalizowanych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Tarnowie) obsługująca Nowy Sącz, Tarnów i siedem powiatów. 

Koncepcja koncentracji stanowisk dyspozytorskich oraz wynikająca z niej idea 
utworzenia skoncentrowanych dyspozytorni medycznych na terenie Małopolski 
została opracowana na wniosek Ministra Zdrowia w październiku 2010 r. 
(pierwotnie planowano utworzenie trzech lub dwóch rejonów operacyjnych 
ZRM z 27 lub 17 stanowiskami dyspozytorskimi zlokalizowanymi u dysponentów 
ZRM lub w dwóch dyspozytorniach). Ostatecznie w marcu 2011 r. przekazano 
Ministrowi Zdrowia opis modelu docelowej organizacji systemu PRM, 
zakładającego utworzenie dwóch dyspozytorni z łączną liczbą 17 stanowisk  
oraz 20 rejonów operacyjnych ZRM.

32  Do listopada 2013 r. operator CPR wysyłał tzw. formatkę elektroniczną z krótkim opisem sytuacji i ww. informacjami. 
W okresie trwania kontroli ta forma łączności nie funkcjonowała, przy czym zakładano przywrócenie tego systemu 
komunikacji wdrażając w wersji funkcjonalnej wysyłanie formatek elektronicznych (dyspozytorowi medycznemu docelowo 
wyświetlać się mają wszystkie ww. dane o zgłoszeniu, które zbiera i wpisuje do systemu, obecnie operator CPR).
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Utworzenie dwóch SDM, w  miejsce dotychczasowych 20, pozwoliło 
na centralizację zarządzania ZRM rozumianą jako dysponowanie zespołów 
będących najbliżej miejsca zdarzenia. Takie rozwiązanie znacznie ułatwiło 
szybkie udzielenie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego 
– poprzez skuteczniejsze dysponowanie ZRM, usprawniło koordynację 
działań ratunkowych w przypadku zdarzeń masowych33, umożliwiło bardziej 
efektywną organizację pracy dyspozytorów medycznych oraz zapewniło pełne 
wykorzystanie zasobów systemu w celu zabezpieczenia populacji Małopolski 
w świadczenia medyczne z zakresu ratownictwa medycznego. Zanim utworzono 
dwie Skoncentrowane Dyspozytornie – ZRM udzielały pomocy głównie 
na obszarze swoich rejonów operacyjnych, które były tożsame z obszarami 
dyspozytorskimi. Po utworzeniu dwóch SDM i podzieleniu województwa na dwa 
rejony operacyjne (krakowski i karpacki) o wysłaniu konkretnego ZRM decyduje 
jego odległość od miejsca zdarzenia, a nie miejsce stacjonowania.

Przejmowanie zadań przez skoncentrowane dyspozytornie nie spowodowało 
ograniczenia dostępności i obniżenia poziomu świadczeń zdrowotnych 
udzielanych przez ZRM z przejętych obszarów. Trudności, które wystąpiły  
po przejęciu dysponowania były przejściowe i związane były ze słabą 
infrastrukturą radiową przejmowanych rejonów oraz zróżnicowaną 
organizacją pracy poszczególnych jednostek. Potwierdziło to 92,3% pytanych 
świadczeniodawców34.

Z informacji uzyskanej od starostów35 wynika, że 94,4% z nich uważa, że utworzenie 
dwóch Skoncentrowanych Dyspozytorni usprawniło dysponowanie ZRM, 
tj. wpłynęło na skrócenie czasu ich dotarcia na miejsce zdarzenia m.in. poprzez 
możliwość zadysponowania najbliższej wolnej karetki (także spoza powiatu). 
Dwóch starostów zaproponowało rozważenie umiejscowienia jednej 
z dyspozytorni w karpackim rejonie operacyjnym.

Kolejnym efektem skoncentrowania stanowisk dyspozytorskich w dwóch SDM 
było przeznaczenie przez Wojewodę zaoszczędzonych w ten sposób środków 
na zakontraktowanie dodatkowych siedmiu ambulansów i utworzenie pięciu 
nowych miejsc stacjonowania ZRM.

Zamiar Wojewody utworzenia jednej dyspozytorni medycznej umożliwiający 
dalszą poprawę jakości funkcjonowania i rozwoju systemu PRM nie został 
zrealizowany, m.in. ze względu na wątpliwości zgłaszane przez przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego Małopolski oraz brak możliwości przejęcia 
zadań przez dyspozytorów z województw ościennych.

33  To rozwiązanie sprawdziło się w sierpniu 2013 r. podczas akcji ratunkowej przy wypadku w Łapczycy (powiat bocheński), 
w którym uczestniczył bus i poszkodowanych zostało kilkanaście osób – udało się wówczas sprawnie zadysponować 
karetki z Brzeska, Bochni i Wieliczki.

34  Informacji udzieliło 13 z 19 pytanych świadczeniodawców; jeden z nich zaznaczył, że po utworzeniu SDM Nr 1 współpraca 
uległa znacznemu pogorszeniu.

35  Odpowiedzi udzieliło 18 starostów z terenu województwa małopolskiego.
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Mapa nr 3
Liczba dyspozytorni i stanowisk dyspozytorskich w poszczególnych województwach  
w roku 2011 (lipiec) i 2014 (styczeń)

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych z Ministerstwa Zdrowia (pismo z 9 lipca 2014 r. – znak: MZ-OKR-RM-450-2692-565/MS/14).

Powyższe dane wskazują na trend centralizacji stanowisk dyspozytorskich 
i tym samym ograniczania liczby dyspozytorni medycznych. Z ogólnej liczby  
337 dyspozytorni i 416 stanowisk istniejących w lipcu 2011 r., w styczniu 2014 r. 
funkcjonowało 166 dyspozytorni zatrudniających 310 dyspozytorów. Z informacji 
uzyskanej od Ministra Zdrowia wynika, że docelowo na  terenie Polski  
ma funkcjonować 45 dyspozytorni medycznych i 204 dyspozytorów36.

Szczegółowe dane o  liczbie dyspozytorni i  stanowisk dyspozytorskich 
w poszczególnych województwach w latach 2011–2014 przedstawiono 
w Załączniku Nr 5.4. do Informacji.

Wojewoda jako podmiot koordynujący działanie systemu PRM w Małopolsce 
prawidłowo wywiązywał się z obowiązków nadzoru nad działaniem systemu 
i kontroli świadczeniodawców działających w systemie37. 

Analiza zmian w funkcjonowaniu systemu PRM na terenie województwa 
obowiązujących od 1 kwietnia 2014 r. prowadzona była dwutorowo. Pierwszą 
fazę monitoringu stanowiła identyfikacja interwencji przekraczających 
maksymalny czas dotarcia ZRM na miejsce zdarzenia mierzony w siedmiodniowych 

36  Dane nie obejmują Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (pismo Ministra Zdrowia z 9 lipca 2014 r. – znak: MZ-OKR-RM-
-450-2692-565/MS/14).

37  Obowiązek sprawowania przez wojewodę nadzoru nad systemem PRM w województwie i prawo kontroli świadczeniodawców 
wynika odpowiednio z art. 18 i 19 oraz 31 ustawy o PRM.

LEGENDA: 
Liczba dyspozytorni
VII 2011 → I 2014

Liczba stanowisk dyspozytorskich
VII 2011 → I 2014

Nadzór  
nad systemem 
PRM
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przedziałach czasowych (dane generowane z systemu SWD PRM). Następnie 
interwencje przekraczające maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia 
grupowane były w podziale na dwa rejony operacyjne oraz dodatkowo 
w podziale na dwa obszary działania SDM. Dalej pobrane dane z zakresu 
interwencji przekraczających maksymalny czas dotarcia na miejsce zdarzenia 
przesyłane były do świadczeniodawców odpowiedzialnych za funkcjonowanie 
ZRM oraz dyspozytorni medycznych. Natomiast druga faza monitoringu 
odbywała się cyklicznie według przyjętego schematu: 15 dnia każdego 
miesiąca oraz 30 dnia każdego miesiąca. W pierwszej kolejności obserwowane 
i analizowane były te gminy, na terenie których dokonano zmian w zakresie 
rodzaju oraz rozmieszczenia ZRM. Odbywało się to na podstawie parametrów 
określanych dla każdego ZRM, każdej interwencji i każdej miejscowości, 
w szczególności w oparciu o dane porównawcze w wybranych okresach. 
Planowane było również dokonywanie kolejnych analiz m.in. w oparciu o kod 
pilności i rodzaj wyjazdu ZRM na podstawie decyzji dyspozytora medycznego. 
Wyniki tych analiz mają służyć dalszej poprawie działania systemu PRM i mogą 
stanowić podstawę do dalszych zmian w rozmieszczeniu ZRM.

Prowadzone przez służby Wojewody kontrole świadczeniodawców dotyczyły 
wykorzystania środków publicznych oraz spełniania warunków udzielania 
świadczeń, a  w ich wyniku kierowano zalecenia dotyczące usunięcia 
ujawnionych nieprawidłowości. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. niepełnego 
wyposażenia ambulansów, nieprawidłowego oznakowania ZRM, błędnego 
prowadzenia dokumentacji medycznej i były zbieżne z ustaleniami kontroli NIK.

 3.2  Działalność Skoncentrowanych Dyspozytorni Medycznych

SDM właściwie realizowały swoje zadania w zakresie reagowania na zgłaszane 
do nich zdarzenia wymagające interwencji ZRM. Przejęcie zadań dyspozytorskich 
od likwidowanych dyspozytorni nie spowodowało negatywnych skutków 
w organizacji systemu bezpieczeństwa oraz organizacji systemu ratownictwa 
medycznego. Dyspozytornie medyczne były należycie przygotowane  
do wykonywania zadań, zarówno w zakresie wyposażenia, jak i kwalifikacji 
osób w nich pracujących, posiadały system teleinformatyczny, który zapewniał 
sprawną łączność, lokalizację miejsc zdarzeń oraz usytuowanie i przejazdy 
ambulansów, a także zarządzanie nimi. 

Wzajemna zastępowalność SDM polegała m.in. na tym, że zgłoszenie z obszaru 
województwa małopolskiego odbierał dyspozytor medyczny w Krakowie  
lub w Tarnowie, a następnie dysponował najbliższą wolną karetkę. Średni czas 
odbioru zgłoszenia w Dyspozytorni w Krakowie wynosił 5,34 s, a w Dyspozytorni 
w Tarnowie średni czas (…) jest systematycznie poprawiany i zbliża się do 6 sekund.

W okresie funkcjonowania skoncentrowanych dyspozytorni dwukrotnie 
wystąpiły przypadki, kiedy część ZRM nie była widoczna w  SWD. Miało 
to miejsce w powiecie nowotarskim i powiecie chrzanowskim. Przerwy 
wystąpiły nagle i spowodowane były wyłączeniem aktywności kart SIM 
przez operatorów telefonii GSM. Powodem wyłączeń były kwestie rozliczeń 
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dysponentów z operatorami. Przerwy były kilkugodzinne (do 4 godzin). 
Dyspozytorzy w tym czasie utrzymywali ciągły kontakt z ZRM wykorzystując 
radiotelefony. Według opinii KPR w celu wyeliminowania takich przypadków, 
dla potrzeb służb ratowniczych operatorzy telefonii GSM winni być zobligowani  
do udostępnienia kanałów łączności gwarantowanej (nie na ogólnych zasadach 
komercyjnych).

Na sprawne funkcjonowanie dyspozytorni mogła mieć wpływ duża liczba 
zgłoszeń telefonicznych nie kwalifikujących się do wyjazdu ZRM (około 50%). 
Z numeru alarmowego niejednokrotnie korzystały osoby traktujące karetkę jako 
„przychodnię na kółkach” oraz dzwoniące dla żartu. W przypadku braku wskazań 
do zadysponowania ZRM dyspozytorzy udzielali informacji dotyczących 
uzyskania pomocy medycznej w stanach stabilnych w jednostkach POZ  
lub NiŚOZ, przekazując niezbędne dane teleadresowe, udzielając jednocześnie 
porad na temat doraźnych procedur medycznych do czasu uzyskania pomocy 
w POZ lub NiŚOZ. Przykładowo:

 y  od stycznia 2013 r. do 5 lutego 2014 r. ZRM należące do KPR zrealizowały 120 wyjazdów 
udzielając świadczeń mających charakter pomocy właściwej dla NiŚOZ;

 y  w SDM nr 2 liczba zadysponowanych wyjazdów ZRM wyniosła w 2013 r. 67 781 (49,1% wszystkich 
połączeń przychodzących), a w styczniu 2014 r. 5 969 wyjazdów (56,9% połączeń 
przychodzących).

Dyrektor PSPR w 2013 r. trzykrotnie zawiadamiała Policję o podejrzeniu 
popełnienia wykroczenia z art. 66 Kodeksu wykroczeń, tj. wprowadzenia w błąd 
jednostki opieki zdrowotnej poprzez zgłaszanie fałszywych informacji celem 
podjęcia działań ratowniczych oraz Prokuraturę o możliwości popełnienia 
przestępstwa z art. 224a Kodeksu karnego, czyli o informowaniu o zagrożeniu 
życia lub zdrowia, które nie istnieją, a które wywołują przekonanie o istnieniu 
takich zagrożeń, czym powodują podejmowanie czynności przez dyspozytora 
medycznego polegających na  kierowaniu do miejsca zdarzenia ZRM  
oraz innych organów (Policja Straż Pożarna), celem uchylenia zagrożenia. 
W okresie od 2 lutego do 9 września 2013 r. odnotowano 9 500 połączeń 
z dwóch powtarzających się numerów telefonii komórkowej na numer 
alarmowy, w wyniku których dzwoniący nie wzywał pomocy natomiast 
blokował linię alarmową.

Od 1 grudnia 2012 r. do 13 marca 2014 r. dyspozytorzy medyczni w SDM 
w Tarnowie w 112 przypadkach pomagali telefonicznie w prowadzeniu 
reanimacji jednocześnie dysponując ZRM do miejsca zdarzenia.

System teleinformatyczny wykorzystywany przez dyspozytorów i ZRM obejmuje 
swoim zasięgiem całe województwo małopolskie. Jego funkcjonowanie 
może osłabiać brak możliwości obserwowania karetek z innych województw 
znajdujących się przy granicach Małopolski, co ma znaczenie w przypadku 
konieczności prowadzenia akcji ratunkowej na  granicy województw.  
Dla zapewnienia większej skuteczności ratownictwa medycznego istotne 
jest zapewnienie kompatybilności systemów łączności wykorzystywanych 
w innych województwach. Brak tej kompatybilności jest szczególnie widoczny 
w przypadku zdarzeń masowych. 
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Z doniesień medialnych38 wynika, że podczas akcji ratunkowej prowadzonej 
po karambolu na drodze S8 koło Kowies panował chaos, a służby działały 
z opóźnieniem.

Przez blisko trzy minuty operator i dyspozytor ustalali między sobą dokładną 
lokalizację miejsca wypadku. Dyspozytor z Łodzi wysłał na miejsce karetkę 
specjalistyczną ze Skierniewic, pierwsza na miejsce dojechała jednak 
karetka podstawowa z Białej Rawskiej, następnie przyjechały dwa zespoły 
specjalistyczne – z Rawy Mazowieckiej i ze Skierniewic, a lekarz z łódzkiej 
karetki przekazał informację, że nie potrzeba już na miejscu więcej karetek; 
dyspozytor z Łodzi zgodził się na zawrócenie karetki z żyrardowa. Ponadto 
z nagrań rozmów dyspozytorów pogotowia ratunkowego z Łodzi, Grodziska 
Mazowieckiego i Rawy Mazowieckiej wynika, że: wydawali oni sprzeczne 
polecenia załogom karetek, co opóźniło akcję ratunkową, na miejscu nie 
przeprowadzono segregowania rannych (triaż), w pewnym momencie 
zabrakło też lekarza, który by koordynował pracę ratowników medycznych 
na miejscu.

Rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi wskazała, 
że problemy z koordynacją działań na miejscu wynikały głównie z błędnych 
informacji zwrotnych, jakie otrzymywał łódzki dyspozytor.

Dyspozytorzy medyczni wykonywali pracę na  zasadach określonych 
w rozporządzeniu w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań39. 
Z uwagi na brak jednolitych i obowiązujących w całym kraju szczegółowych 
zasad w zakresie przyjmowania zgłoszeń, dyspozytorzy w Krakowie i w Tarnowie 
korzystali z własnych procedur opracowanych i wdrożonych w ramach Procedury 
Systemu Zarządzania Jakością. Regulowały one m.in. zasady: zbierania wywiadu 
o zdarzeniu, przyjmowania wezwań, kodyfikacji zdarzeń i dysponowania ZRM, 
udzielania świadczeń medycznych związanych z realizacją wezwania, odmowy 
przyjęcia wezwania. Opracowano i wdrożono również procedury postępowania 
w przypadku zdarzenia masowego lub katastrofy, w tym poza granicami 
województwa.

Przy zdarzeniu masowym, jeżeli istniała potrzeba dodatkowych ZRM, dyspozytor 
obsługujący obszar, w którym miało miejsce zdarzenie kontaktował się 
telefonicznie z drugą Skoncentrowaną Dyspozytornią informując o potrzebie 
wsparcia. Dyspozytor wysyłał odpowiednie środki (ZRM) informując 
jednocześnie Lekarza Koordynatora Ratownictwa Medycznego. Istniała 
możliwość kontaktu ZRM z innym dysponentem po zmianie kanału łączności 
radiowej, a radiostacje znajdowały się w standardowym wyposażeniu każdego 
ambulansu. Dyspozytorzy posiadali bazę danych wszystkich dysponentów ZRM 
z ościennych województw.

38  http://wiadomosci.onet.pl/lodz/karambol-na-s8-bledy-podczas-akcji-ratunkowej/mv5ts: http://www.rynekzdrowia.pl/
Uslugi-medyczne/Kontrola-dzialania-sluzb-medycznych-po-karambolu-na-S8,140760,8.html 

39  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 7  maja 2007  r. w  spawie ramowych procedur przyjmowania wezwań 
przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr 90, poz. 605), uchylone 
nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.66).

Dyspozytorzy 
medyczni
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Zgodnie z rozporządzeniami w sprawie ramowych procedur przyjmowania 
wezwań w pierwszej kolejności dysponowano ZRM, które miały przewidywalny 
najkrótszy czas dotarcia do miejsca zdarzenia, niezależnie od rodzaju ZRM. 
Dyspozytor medyczny miał prawo i obowiązek użycia jednostek współpracujących 
z systemem PRM, tj.: PSP, Policji, Straży Granicznej, GOPR i TOPR.

Zgłoszenia o zdarzeniu przekazane za pośrednictwem numeru alarmowego 999 
i 112 kwalifikowano m.in. w oparciu o kody pilności wyjazdu:

 �  kod 1 (tryb alarmowy K1) – wyjazd z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych 
lub wykorzystanie najbliższego dostępnego zespołu; 

 �  kod 2 (tryb pilny K2) – wyjazd z użyciem sygnałów świetlnych i dźwiękowych 
w zależności od indywidualnych wskazań i decyzji kierownika zespołu, 
realizacja przez najbliższy dostępny zespół P;

 �  kod 3 (tryb zwykły K3) – realizacja według wskazań medycznych (ZRM S  
lub ZRM P), w czasie uzależnionym od dostępności zespołów.

Najważniejszym czynnikiem i kryterium przy dysponowaniu ZRM do określonego 
zdarzenia była szybkość dotarcia oraz jego odległość od miejsca zdarzenia. 
Ustawa o PRM nie wskazuje, do jakich grup zdarzeń konieczne jest zadysponowanie 
danego rodzaju zespołu (P lub S).

W opinii Dyrektora PSPR, intencją zmiany rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora 
medycznego i  dysponowania ZRM było wprowadzenie algorytmów 
prowadzenia wywiadu przez dyspozytora medycznego jako narzędzia 
wspierającego jego decyzję. Dyspozytor medyczny posiada zawód medyczny 
i jednoosobowo podejmuje decyzję o wysłaniu lub odmowie wysłania ZRM. 
Rozporządzanie winno wprowadzić jednolite algorytmy w całym kraju, 
a tak się nie stało. Pozostawiono wybór dysponentowi, a to nie prowadzi  
do ujednolicenia systemu PRM.

Wszyscy dyspozytorzy medyczni spełniali wymagania określone w art. 26 
ust. 2 i 3 ustawy o PRM, w szczególności posiadali wykształcenie wymagane 
dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub ratownika medycznego i przez 
okres co najmniej 5 lat byli zatrudnieni przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
w pogotowiu ratunkowym, SOR, izbie przyjęć szpitala. 

Świadczeniodawcy posiadający w swojej strukturze SOR wskazali na konieczność 
zwiększenia nacisku na szkolenie dyspozytorów pod względem właściwej selekcji 
zgłoszeń, aby uniknąć: zdarzających się przypadków przywożenia przez ZRM 
do SOR pacjentów, którzy powinni być przyjęci w POZ, kierowania kilku karetek 
z poszkodowanymi w wypadku masowym do jednego SOR, transportu pacjentów 
z ostrymi zespołami wieńcowymi do SOR zamiast bezpośrednio do oddziału 
hemodynamiki.
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 3.3  Zespoły Ratownictwa Medycznego

Rodzaje i liczba ZRM funkcjonujących w województwie małopolskim 
odpowiadały założeniom Planu. W wyniku analizy działalności Zespołów 
w poszczególnych obszarach działania, Wojewoda zmieniał ich liczbę, status 
(P lub S), miejsce stacjonowania oraz wymiar czasu ich pracy (tzw. zespoły 
czasowe40). Pozwoliło to na efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów, 
jakkolwiek kontrola wykazała, że liczba ZRM była mniejsza od potrzeb 
zgłaszanych Ministrowi Zdrowia przez Wojewodę41. 

Według stanu na 31 grudnia 2011 r. w Małopolsce funkcjonowało 109,5 ZRM42 
w ramach systemu PRM: 44 S i 65,5 P. W każdym z 20 rejonów operacyjnych 
stacjonowało od jednego ZRM S i jednego ZRM P (w rejonach: dąbrowskim, 
miechowskim, wielickim i skawińskim) do 14 ZRM S i 15 ZRM P (w rejonie 
krakowsko-wielickim). Obszary działania ZRM ustalane były w ramach rejonów.

W kontrolowanym okresie dokonywano korekt w funkcjonowaniu ratownictwa 
medycznego (poprzedzonych zatwierdzonymi zmianami w Planie) polegających 
m.in. na zmianach: 

 − statusu ZRM (najczęściej z S na P);
  Przykładowo zamieniono 5 ZRM S na 5 ZRM P stacjonujących przy ul. Łazarza, ul. Kościuszki 

i ul. Teligi oraz na os. Złotej Jesieni i w Kryspinowie od 1 kwietnia 2014 r. Zmiana związana  
jest z analizą ilości i zasadności interwencji ZRM S.

 − wymiaru czasowego ich gotowości do pracy;
  Przykładowo w powiecie bocheńskim od 1 kwietnia 2014 r. zlikwidowano 1 ZRM P funkcjonujący 

w Drwini a utworzono działające w godz. 700–1900: 0,5 ZRM P w Dziewinie (nowe miejsce 
stacjonowania) i 0,5 ZRM S w Trzcianie (nowe miejsce stacjonowania) – dodatkowy ZRM S 
w Trzcianie umożliwi wzmocnienie i zwiększenie efektywności zabezpieczenia tego obszaru 
z Łapanowem i dodatkowym odciążeniem Bochni (z wyjazdów do Nowego Wiśnicza)  
oraz zwiększy zachowanie parametrów poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców, obsługa 
gmin, do których jeździł ZRM z Wiśnicza przekraczając czasy np. Żegocina; (…) nie zmieni  
to poziomu zabezpieczenia Drwini, a będzie wsparciem dla miasta i gminy Bochnia; 
odciążenie ZRM z Bochni od wyjazdów do części gminy między Bochnią a Dziewinem,  
a tym samym umożliwienie ZRM z Bochni operowanie w kierunku Rzezawy.

 − miejsc stacjonowania zespołów;
  Przykładowo przeniesienie 1 ZRM S ze Szczawnicy do Krościenka nad Dunajcem  

od 1 kwietnia 2014 r. spowoduje poprawę maksymalnego czasu dotarcia na miejsce 
zdarzenia poprzez skrócenie czasu dojazdu ZRM w Ochotnicy Dolnej; umożliwi lepsze 
zabezpieczenie gminy Ochotnica Dolna i ograniczy ilość wyjazdów przekraczających 
parametry ZRM z Nowego Targu do Ochotnicy Dolnej; umożliwi lepsze zabezpieczenie 
północnej strony jeziora Czorsztyńskiego i ograniczy ilość długich wyjazdów ZRM P  
ze Sromowców Wyżnych do Ochotnicy Dolnej.

40  Funkcjonujące np. w godzinach od 700 do 1900 lub od 1900 do 700.

41  Pismem z 27 marca 2013 r. Wojewoda zwrócił się do Ministra Zdrowia o przeznaczenie na realizację zadań systemu PRM 
w Małopolsce w 2014 r. kwoty 160 383, 8 tys. zł, w tym na uruchomienie dodatkowych 18 ZRM (9,5 dodatkowych ZRM P  
oraz 8,5 dodatkowych ZRM S). W planie finansowym MOW MFZ na zadania ZRM w 2014 r. przewidziano kwotę 139 169 tys. zł.

42  0,5 ZRM, tj. zespół funkcjonujący w czasie 12 godzin przez cały rok; 0,12 ZRM, tj. zespół funkcjonujący w okresie trzech miesięcy 
przez 12 godzin; 0,21 ZRM, tj. zespół funkcjonujący w okresie pięciu miesięcy przez 12 godzin.

Liczba  
i rodzaje ZRM
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 − oraz uruchamianiu zespołów działających sezonowo; 
  Przykładowo: w czerwcu 2012 r. utworzono dwa ZRM P funkcjonujące w rejonie krakowsko- 

-wielickim (w związku z UEFA EURO 2012)43, w rejonie tatrzańskim wprowadzono 0,5 ZRM S 
funkcjonujący od lipca do września 2012 r. w godz. od 900 do 2100 (miejsce stacjonowania: 
Zakopane)44, w 2013 r. w czterech różnych rejonach, uruchomiono czasowe ZRM P: 
0,21 w okresie od sierpnia do grudnia w godz.: 1900–700, 700–1900 (dwa zespoły) i 800–2000.

Bazę do podejmowania decyzji o rodzaju (statusie) i rozmieszczeniu ZRM 
stanowiły dane statystyczne gromadzone przez wojewodę oraz opinie przesłane  
przez samorządy i inne organizacje, przy czym jako priorytet założono wyrównanie 
szans wszystkich mieszkańców Małopolski na dotarcie do każdego z nich ZRM 
w możliwie jak najkrótszym, ale również równomiernym czasie na terenie 
całego województwa. Ponadto brano pod uwagę zwiększone zapotrzebowanie 
na świadczenia medyczne przedszpitalne w okresie sezonu turystycznego  
(w szczególności na terenie powiatu tatrzańskiego).

W informacjach przedłożonych NIK przez starostów z Małopolski pięciu wskazało 
na potrzebę zwiększenia liczby karetek w porze nocnej.

Widocznym efektem ww. zmian była zwiększająca się ogólna liczba ZRM  
oraz uruchomienie 12 nowych miejsc ich stacjonowania:

Tabela nr 1

Liczba ZRM
31 grudnia 

2011 r.
31 grudnia 

2012 r.*
31 grudnia 
2013 r.**

30 czerwca  
2014 r.***

docelowo  
od 1 stycznia 2015 r.

Ogółem 109,5 112,5 112,24 114,12 114,24

ZRM S 44 44,5 44,12 37,62 37,62

ZRM P 65,5 68 68,12 76,5 76,62

*      W tym: 2 ZRM P od 1 do 30 czerwca 2012 r. – EURO 2012 – Kraków; 0,5 ZRM S od 1 lipca do 30 września 2012 r – Zakopane 
oraz 0,5 ZRM P od 1 listopada do 31 grudnia 2012 r. – Kraków;

**    W tym: 0,5 ZRM P od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. – Kraków; 0,5 ZRM P od 1 sierpnia do 31 grudnia 2013 r. – Myślenice; 
0,5 ZRM P od 1  sierpnia do 31  grudnia 2013  r. – Nowy Targ; 0,5 ZRM P od 1  sierpnia do 31  grudnia 2013  r. – Tarnów  
oraz 0,12 ZRM Pod 1 stycznia do 31 marca 2013 r. – Zakopane i 0,12 ZRM S od 1 lipca do 30 września 2013 r. – Zakopane;

***  W tym 0,12 ZRM S od 1 lipca do 30 września 2014 r. – Poronin.

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Środki finansowe na dodatkowe zespoły pochodziły z oszczędności, jakie powstały 
w wyniku utworzenia dwóch Dyspozytorni w miejsce 20 oraz poprzez zamianę 
rodzaju ZRM ze specjalistycznego na podstawowy. 

43  Na podstawie wniosku dyrektora KPR.

44  Na podstawie wniosków Dyrektora szpitala w Zakopanem i starosty tatrzańskiego popartych godzinową analizą wyjazdów 
ZRM za miesiąc lipiec–wrzesień 2010 r.
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Mapa nr 4
Liczba ZRM przypadająca na 10 tys. mieszkańców poszczególnych województw w latach 2011–2014

Źródło: Opracowanie NIK na podstawie danych z Ministerstwa Zdrowia (pismo z 9 lipca 2014 r. – znak: MZ-OKR-RM-450-2692-565/MS/14).

Szczegółowe dane w zakresie liczby ZRM przypadających na 10 tys. mieszkańców 
w poszczególnych województwach w latach 2011–2014 przedstawiono 
w Załączniku Nr 5.5. do Informacji.

W ocenie NIK, ZRM były przygotowane do udzielania świadczeń zdrowotnych 
pod względem personelu jak i wymaganego sprzętu. Wykwalifikowany 
personel miał do dyspozycji w ambulansach niezbędny sprzęt, wyroby 
i materiały medyczne. Niemniej jednak stwierdzono:

 −  w okresie od grudnia 2010 r. do grudnia 2012 r., u jednego ze świadczeniodawców 
pięciu z lekarzy pracujących w ZRM nie spełniało wymogów kwalifikacyjnych 
dla lekarza systemu, określonych w ustawie o PRM, tj. czas pomiędzy 
pierwszym udokumentowanym dyżurem pełnionym w ramach ZRM  
był krótszy od 2-letniego okresu od rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego45;

 −  na 196 lekarzy z ZRM tylko 22 (11,2%) miało specjalizację z dziedziny 
medycyny ratunkowej, a 27 (13,7%) było w jej trakcie. Zdaniem NIK brak 
wystarczającej liczby lekarzy systemu może spowodować w 2015 r. poważne 
problemy w prawidłowym funkcjonowaniu ZRM S;

 −  dziewięć przypadków użytkowania ambulansów bez aktualnych badań 
technicznych przez okres od 2 dni do ponad 2 miesięcy46;

45  Obowiązujące do 31 grudnia 2020 r. wymogi przewidziane dla lekarzy systemu określa art. 57 ust.1 pkt 1 ustawy o PRM.

46  Art. 81 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

0,4

0,3
0,5

0,4

0,4

0,4
0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,3

0,3

0,5

0,4 0,3

Funkcjonowanie 
ZRM



W A ż N I E J S Z E  W Y N I K I  K O N T R O L I

33

 −  jednostkowy przypadek braku dokumentów potwierdzających, że użytkowany 
ambulans przeszedł procedurę homologacji; dysponent wycofał ambulans 
z użytku podstawiając w jego miejsce samochód rezerwowy;

 − brak noszy próżniowych w dwóch ambulansach47; 
 −  nieprzestrzeganie obowiązujących terminów przeglądów okresowych  

oraz braki w paszportach drobnych urządzeń medycznych48; 
  Przykładowo: zapisy w 25 paszportach (na 35 zbadanych) wykazały brak wymaganych 

przeglądów, a okres braku aktualnych przeglądów wynosił od 28 dni do 20 miesięcy i pięciu dni, 
w tym w przypadku dziewięciu urządzeń okres ten przekraczał jeden rok.

 −  przypadki wykorzystywania ambulansów systemu do wykonywania 
transportu pacjentów49 i udzielania świadczeń w NiŚOZ, pomimo zapisu 
w § 8 ust. 16 Zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ wskazującego,  
że ZRM zapewniający gotowość do udzielania świadczeń nie może 
realizować w tym czasie zleceń od innych podmiotów oraz udzielać 
świadczeń, wynikających z realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w innych rodzajach świadczeń, a w szczególności leczenia 
szpitalnego, NiŚOZ, transportu sanitarnego w POZ.

W latach 2011–2014 w: PSPR w Tarnowie, Szpitalu Powiatowym w Limanowej, 
Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym zarówno ZRM S, jak i P funkcjonowały 
w składzie trzyosobowym. W KPR zespoły specjalistyczne były trzyosobowe, 
natomiast podstawowe: 14 w składzie trzyosobowym, jeden ZRM P(w składzie 
trzyosobowym od piątku do niedzieli), od 1 listopada 2012 r. do 31 lipca 2013 r. 
dodatkowo jeden ZRM P w składzie dwuosobowym) oraz w czerwcu 2012 r. 
w związku z EURO 2012 dwa ZRM P w składzie dwuosobowym. W Podhalańskim 
Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Targu trzyosobowe były tylko ZRM S.

Przewidziana w ustawie o PRM liczba personelu medycznego jest optymalna 
w przypadku zespołów typu „S”, natomiast dla zespołów typu „P” obsada 
dwuosobowa jest również wystarczająca pod warunkiem ponadnormatywnego 
wyposażenia ambulansu w urządzenie do mechanicznego masażu serca  
oraz obsady męskiej zespołu. [Krakowskie Pogotowie Ratunkowe]

Optymalna liczba personelu w ZRM S i P to trzy osoby, gdyż zespoły 
dwuosobowe sprawdzają się w pełnym zakresie tylko w określonych, szczególnych 
przypadkach. Są sytuacje, kiedy skład dwuosobowy jest wystarczający jednak 
zdarzają się również przypadki, w których te zespoły są dysponowane do ciężkich, 
trudnych logistycznie wezwań i może braknąć możliwości technicznych,  
by w pełnym zakresie szybko zaopatrzyć poszkodowanego. (…). Nie ma 

47  Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 65/2012/DSM Prezesa NFZ.

48  Art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych.

49  W latach 2011–2014 (styczeń) Zespoły należące do KPR – za zgodą lekarza koordynatora – wykonały ogółem 198 transportów 
pacjentów. W okresie od 17 grudnia 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. ZRM należące do Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego 
14-krotnie transportowały pacjentów na terenie placówek posiadających status lecznictwa zamkniętego, czyli niezgodnie 
z przeznaczeniem. 
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oczywiście modelu idealnego, zbilansowanego pomiędzy kosztami utrzymania 
ZRM a składem osobowym. Minimalizując jednak ryzyko nieudzielenia 
sprawnej pomocy w  konkretnych przypadkach należałoby zwiększyć  
(i zagwarantować ustawowo) liczbę osób pracujących w ZRM do 3 osób. (…) 
Utrzymanie dwuosobowego składu karetek P jest podyktowane względami 
ekonomicznymi. [Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu]

Zastrzeżenia NIK wzbudziły stwierdzone przypadki dopuszczania 
pracowników ZRM do pełnienia dyżurów trwających nieprzerwanie ponad 
24 godziny. Dotyczy to czynności wykonywanych zarówno na podstawie 
umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych. Zdaniem NIK wykonywanie 
pracy w  takim wymiarze może skutkować zmęczeniem, brakiem 
koncentracji, a tym samym stanowić istotne zagrożenie dla zdrowia i życia 
zarówno pacjentów, jak i samych ratowników. 

Warunki realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne określa Zarządzenie 
Nr 65/2012 Prezesa NFZ. Zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do ww. Zarządzenia 
w warunkach dodatkowo ocenianych w konkursie ofert wskazano, że ciągły czas 
pracy lekarzy i nielekarskiego personelu medycznego nie będzie przekraczał 
24 godzin i będzie za każdym razem poprzedzony przynajmniej 11 godzinną 
przerwą w pracy (pkt 2.1.3. i pkt 2.3.1). Konieczność spełniania wymagań 
dotyczy każdego ZRM. 

Kontrola NIK wykazała, że w skrajnym przypadku ratownik pracował do 408 godzin 
w miesiącu: w tym w okresie od 14 do 24 grudnia 2013 r. ratownik pracował w cyklu: 
24 godziny (12 jako ratownik, 12 jako kierowca) – 12 godzin przerwy – 36 godzin 
jako kierowca – 12 godzin przerwy – 36 godzin jako kierowca – 12 godzin 
przerwy – 48 godzin (12 jako ratownik, 36 jako kierowca) – 12 godzin przerwy 
– 24 godziny jako kierowca. 

U kolejnego świadczeniodawcy w IV kwartale 2013 r. oraz w styczniu 2014 r. liczba 
przepracowanych godzin w poszczególnych grupach w miesiącu wynosiła:

 − lekarze – od 8 do 315 godzin,
 − pielęgniarze/pielęgniarka – od 24 do 156 godzin,
 − ratownik medyczny – od 60 do 108 godzin. 

Ponadto spośród 92 osób, które w IV kwartale 2013 r. oraz w styczniu i lutym 2014 r. 
pracowały w ZRM na umowę o pracę, miesięczny wymiar czasu przekroczyło:  
14 pracowników w październiku, 58 pracowników w listopadzie, 67 w grudniu 2013 r. 
oraz trzy w styczniu i 33 w lutym 2014 r.

Jeden z dysponentów ZRM wyjaśnił, że (…) następujące po sobie dyżury tych 
samych lekarzy wynikały z braków kadrowych, co nie jest wyróżniające się dla szpitala, 
lecz charakterystyczne dla większości jednostek służby zdrowia. Ciągła praca lekarza 
przez 72 godz.50 niewątpliwe mogła mieć wpływ na jakość świadczonych usług, 
co było spowodowane wyższą koniecznością. Wpis ,,oddelegowany w ramach  
SOR, ZRM”, oznacza wyznaczenie lekarza będącego pracownikiem Szpitala do pełnienia 
dyżuru.

50  Kontrola przeprowadzona przez MOW NFZ w 2012 r. wykazała m.in. nieprzerwany 72-godzinny dyżur lekarza.

Czas pracy 
pracowników 
ZRM
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 3.4  Sprawność i skuteczność działania ZRM

Szczegółowe badania wyjazdów w IV kwartale 2013 r. i w styczniu 2014 r. 
ZRM należących do poszczególnych dysponentów wykazały, że medyczne 
czynności ratunkowe były udzielane na czas i w sposób przewidziany 
w obowiązujących przepisach. W okresie tym w przypadku od 79,3%  
do 96,8% wyjazdów ZRM udzieliły pomocy w terminie założonym w ustawie 
o PRM, tj. w czasie nie dłuższym niż 15 minut w mieście powyżej 10 tysięcy 
mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców:

 � KPR – 96,8%;
 � PSPR – 92,3%;
 � Podhalański Szpital Specjalistyczny w Nowym Targu – 89,6%;
 � SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe – 89,2%;
 � Szpital Powiatowy w Limanowej – 79,3%.

Niemniej jednak wystąpiły nieprawidłowości i okoliczności, które stanowią 
istotne ryzyko dla skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych.

We wszystkich skontrolowanych ZRM stwierdzono przypadki przekroczenia 
ustawowego czasu dojazdu do miejsca zdarzenia określonego w art. 24 ust.1 
pkt 3 ustawy o PRM. Wahały się one od 3,2% wszystkich przeanalizowanych 
wyjazdów w KPR do 20,7% w Szpitalu w Limanowej. Badaniem objęto wyjazdy 
zrealizowane przez ZRM w IV kwartale 2013 r. i w styczniu 2014 r.

Tabela nr 2
Liczba wyjazdów ZRM kontrolowanych świadczeniodawców oraz liczba wyjazdów wykonanych 
z przekroczeniem ustawowego czasu dojazdu (IV kwartał 2013 r. i styczeń 2014 r.)

Dysponent ZRM Liczba wszystkich wyjazdów ZRM 
w IV kw. 2013 r. i w styczniu 2014 r.

Przekroczenia czasu*  
(% badanych wyjazdów)

KPR 27 257 876 (3,2%)

PSPR 8 938 692 (7,7%)

Szpital w Nowym Targu 3 366 350 (10,4%)

Sądeckie Pogotowie Ratunkowe 6 066 660 (10,8%)

Szpital w Limanowej 1 957 406 (20,7%)

* Z uwzględnieniem opóźnień, które wynikały z wprowadzenia do SWD błędnych danych.

Źródło: Dane z kontroli NIK.

Szczegółowa analiza ww. opóźnień wykazała, że nie wynikały one z zaniedbań 
po stronie dysponenta, a powstały z przyczyn obiektywnych związanych  
przede wszystkim z:

 −  ukształtowaniem terenu (tereny podgórskie, złe warunki pogodowe,  
leśne drogi);

 −  brakiem wolnego ZRM (zlecenie realizował wolny Zespół niejednokrotnie 
oddalony o kilkanaście kilometrów – głównie dotyczyło to karetek jadących 
bez sygnału w „trybie zwykłym”);

 − natężeniem ruchu ulicznego w godzinach szczytu komunikacyjnego;
 −  zakłóceniami funkcjonowania elementów systemu teleinformatycznego 

(m.in. problemy z zasięgiem GSM w górskim terenie).

Czas dojazdu 
ZRM do miejsca 
zdarzenia
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Wobec powyższego zachowanie ustawowego czasu dojazdu nie zawsze  
jest możliwe.

Zauważyć również należy, że obowiązujące normy (art. 24 ustawy o PRM)  
nie przewidują rozróżnienia czasów dotarcia do miejsca zdarzenia dla ZRM P i ZRM S 
z uwzględnieniem kodów pilności wyjazdów. Ponadto część stwierdzonych 
przekroczeń czasu dojazdu do miejsca zdarzenia w rzeczywistości nie miała 
miejsca. Były one konsekwencją wprowadzenia błędnych danych do SWD 
np. opóźnione wbijanie statusów51 przez kierowników ZRM, które nie zostało 
następnie skorygowane w terminalu.

W trakcie kontroli zidentyfikowano jednostkowe przypadki nierzetelnego 
prowadzenia części dokumentacji, co skutkowało wprowadzaniem do SWD 
danych nieodpowiadających rzeczywistym zdarzeniom, a  tym samym 
zakwalifikowaniem akcji ratunkowej jako spóźnionej. Świadczą o tym:

 −  niewprowadzanie do systemu informatycznego poprawek dotyczących 
czasów realizacji zlecenia dokonane w kartach zlecenia przez m.in. kierowników 
zespołów;

  Przykładowo wyjazd ZRM według systemu nastąpił po 62 minutach od przekazania 
zlecenia, a według odręcznej poprawki po 4 minutach, czas przybycia na miejsce zdarzenia 
po 67 minutach, według poprawki po 7 minutach.

 −  wprowadzanie do systemu błędnych danych o czasach: przekazania zlecenia 
przez dyspozytora, odebrania zlecenia przez ZRM i wyjazdu do zdarzenia;

  Przykładowo zaewidencjonowane w SWD przypadki opóźnień pomiędzy przyjęciem 
wezwania przez dyspozytora a przekazaniem go do ZRM wahały się od 36 minut 
(KPR) do 2 godzin 37 minut (PSPR)52, a rozpiętość czasowa od przekazania zlecenia 
do wyjazdu ZRM wyniosła od 40 minut 18 sekund do 2 godzin 23 minut 19 sekund.  
Analiza dokumentacji ww. przypadków wykazała, że ZRM były zadysponowane na bieżąco, 
a stwierdzona rozpiętość czasowa w dokumentacji wyjazdowej wynikała m.in.: z błędów 
spowodowanych chwilowymi brakami zasięgu sieci przez co dane na tablet docierały 
z opóźnieniem oraz z planowanych prac serwisowych SWD.

 −  ewidencjonowanie w systemie informatycznym jako odmowa przyjęcia  
do SOR przypadków, które faktycznie odmowami nie były.

  Przykładowo w KPR we wszystkich 20 zbadanych przypadkach, które zostały zaewidencjonowane 
przez SWD53 jako odmowy przyjęcia pacjenta do SOR, w kartach zlecenia wyjazdu 
jako realizację zlecenia odnotowano przewiezienie i przekazanie pacjenta do szpitala, 
natomiast w rubryce „decyzja podmiotu leczniczego” odnotowano odmowę przyjęcia, 
którą to adnotację w 9 przypadkach odręcznie skreślano lub poprawiano. Zapisy w SWD  
były niezgodne ze stanem faktycznym i danymi w dokumentacji.

Nie bez znaczenia dla możliwości zadysponowania ZRM były stwierdzone 
w trakcie kontroli przypadki długiego oczekiwania przywiezionego pacjenta 
na przyjęcie w SOR.

51  ZRM operowały statusami, czyli informacją dla dyspozytora medycznego (widoczną w SWD), w jakiej fazie realizacji 
znajdowywały się zlecenia wyjazdu. ZRM miały obowiązek zmiany statusu na tablecie w momencie przejścia do kolejnego 
etapu realizacji zlecenia, co obserwował na swoim monitorze dyspozytor medyczny. Wszystkie ZRM posiadały urządzenia 
pozwalające na bieżąco monitorować ich dokładne położenie oraz status z możliwością ich odtworzenia wstecz. 

52  Badaniem objęto 15 przypadków z IV kwartału 2013 r. i 5 przypadków ze stycznia 2014 r. o najdłuższym czasie pomiędzy 
przyjęciem wezwania przez dyspozytora a przekazaniem zlecenia do ZRM.

53  Według stanu na 10 lutego 2014 r.
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Warunkiem sprawnego i efektywnego działania systemu PRM jest również 
dobra współpraca ZRM z SOR w zakresie zapewnienia kontynuacji 
udzielania świadczeń zdrowotnych. W trakcie kontroli NIK stwierdzono 
przypadki długiego oczekiwania ZRM w SOR („przekazanie pacjenta”)  
oraz odsyłania karetek do innych świadczeniodawców. 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o PRM szpitalne oddziały ratunkowe niezwłocznie 
udzielają niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu 
albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Aby skutecznie 
zakończyć czynności ratunkowe Zespół transportuje pacjenta do najbliższego 
pod względem czasu dotarcia SOR lub szpitala, wskazanego przez dyspozytora 
medycznego. Zaznaczyć przy tym należy, że nie wszystkie interwencje 
podejmowane przez ZRM kończą się przewiezieniem pacjenta do SOR.

Kontrola wykazała przypadki:

−	 odsyłania ZRM pomiędzy szpitalnymi oddziałami ratunkowymi:
  W IV kwartale 2013  r. i  w styczniu 2014  r. na  terenie województwa 

zaewidencjonowano odpowiednio 204 i 57 przypadków odmowy przez SOR 
przyjęcia pacjenta przywiezionego przez ZRM, co stanowiło mniej  
niż 1% wszystkich wyjazdów ZRM w tym okresie54. 

Zdaniem NIK poprawienie przepływu informacji pomiędzy ZRM a SOR 
powinno wpłynąć na zmniejszenie liczby takich odesłań.

 − długotrwałego oczekiwania ZRM na przekazanie pacjenta w SOR: 
  Czas pobytu ZRM w SOR55 wynosił w IV kwartale 2013 r. od 18 minut do 2 godzin

i 34 minut oraz w styczniu 2014 r. od 26 minut do 1 godziny 43 minut. 
  Problem długiego oczekiwania na przyjęcie w SOR może w szczególności 

dotyczyć pacjentów, którzy będąc w ciężkim stanie mają tzw. złotą godzinę, 
gdy najskuteczniej można udzielić im pomocy medycznej. Ponadto 
oczekiwanie ZRM w SOR wiąże się z jedoczesnym brakiem możliwości 
dysponowania ambulansem w tym czasie oraz obniża efektywność  
jego wykorzystania. 

Stwierdzone przypadki, zdaniem NIK, wymagają zdecydowanej reakcji  
– przede wszystkim podmiotu, który rozpoczyna procedurę udzielenia pomocy 
– celem poprawy współpracy między dwoma niezależnymi podmiotami, 
stanowiącymi elementy Systemu PRM, które wspólnie powinny dążyć  
do jak najszybszego i skutecznego udzielenia pomocy osobie znajdującej się 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Współpraca ta w szczególności 
powinna obejmować wypracowywanie rozwiązań organizacyjnych eliminujących 
przypadki wydłużania się czasu od powiadomienia o zdarzeniu do przyjęcia 
pacjenta w danym SOR. 

54  Wyjazdy ZRM w IV kw.2013 r. – 20 496; w styczniu 2014 r. – 6 761.

55  Jako czas pobytu na SOR przyjęto okres od wjazdu na teren szpitala do wyjazdu według danych z GPS.

Współpraca 
ZRM z SOR
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 4.1  Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli

Czynności kontrolne w jednostkach przeprowadzono w okresie od stycznia do czerwca 2014 r. 
Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania w wystąpieniach pokontrolnych  
– przekazanych kierownikom skontrolowanych jednostek – ocen, uwag i wniosków. Wykaz 
jednostek objętych kontrolą i sformułowanych ocen przedstawiono w Załączniku nr 1 do Informacji. 
żaden z kierowników kontrolowanych jednostek nie złożył zastrzeżeń.

Działając na podstawie art. 62a ustawy o NIK poinformowano wojewodę małopolskiego 
o stwierdzonych w trakcie realizacji kontroli nieprawidłowościach w działalności pięciu 
świadczeniodawców, które w ocenie NIK mają wpływ na sprawność i skuteczność funkcjonowania 
ratownictwa medycznego w Małopolsce oraz o okolicznościach wpływających na ograniczenie 
efektywności działania ZRM56. W odpowiedzi wojewoda odniósł się do poszczególnych 
nieprawidłowości wskazując: 

1) nierzetelne prowadzenie dokumentacji skutkujące wprowadzaniem do SWD danych 
nieodpowiadających rzeczywistym zdarzeniom – kwestia poprawności danych i ich rzetelnego 
wprowadzania była wielokrotnie omawiana z dysponentami systemu PRM, a w związku  
ze zmianami organizacyjnymi ratownictwa w Małopolsce, od 1 kwietnia 2014 r. sprawy związane 
z monitoringiem działania systemu PRM są prowadzone we współpracy z KPR i Podhalańskim 
Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu. Do tych podmiotów kierowane są na bieżąco 
wszystkie przypadki przekroczenia maksymalnego czasu dotarcia na miejsce zdarzenia celem 
wyjaśnienia ich przyczyn. Umożliwia to prowadzenie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem 
systemu w terenie;

2) dyżury pracowników ZRM trwające nieprzerwanie 24 godziny i więcej – za sprawy kadrowe 
bezpośrednio odpowiada kierownik podmiotu leczniczego, ale wpływające do Urzędu wszelkie 
informacje o nieprawidłowościach w czasie pracy personelu medycznego są niezwłocznie 
wyjaśniane; na III kwartał 2014 r. zaplanowano kontrolę sprawdzającą w jednym ze szpitali;

3) wykorzystywanie ambulansów systemu do wykonywania świadczeń w ramach NiŚOZ  
oraz do transportu pacjentów – trudno nie zgadzać się z argumentacją, że niektóre interwencje 
ZRM w charakterze środka transportu miały kluczowy wpływ na życie czy zdrowie pacjenta, 
jednak praktyka taka nie powinna mieć miejsca. W wyniku analizy organizacji i funkcjonowania 
transportu sanitarnego na terenie Małopolski przeprowadzonej w 2011 r., która wykazała 
m.in. brak zrozumienia w podmiotach leczniczych różnic między jednostkami systemu PRM 
a szpitalnym transportem sanitarnym, Wojewoda wystosował do podmiotów leczniczych pismo 
z przypomnieniem o właściwym oznaczeniu ZRM działających w systemie PRM oraz o zasadach 
działania tych zespołów;

4) wykorzystywanie pojazdów bez badań technicznych, brak paszportów aparatów i urządzeń 
medycznych wykorzystywanych w ratownictwie – do dysponentów systemu PRM zostanie 
wystosowane pismo zwracające ich uwagę na niebezpieczeństwa związane z zaniedbaniami 
w zakresie bezpieczeństwa technicznego użytkowanego sprzętu;

5) przypadki wyłączenia łączności przez operatora GSM spowodowane nieuregulowaniem 
należności przez dysponenta ZRM – z uwagi na charakter uchybienia bezsprzecznie wskazującego 
na bagatelizacje kwestii bezpieczeństwa pacjentów konieczna była interwencja MUW.

56  Pismo z 2 lipca 2014 r.
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Wojewoda wskazał, że w każdym przypadku ustalenia nieprawidłowości podczas prowadzonych 
kontroli lub przesłania do MUW informacji dotyczącej nieprawidłowości w działaniu systemu 
PRM podejmowane są działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji i likwidacji ewentualnych 
nieprawidłowości. Wojewoda podkreślił również, że w chwili obecnej w ramach nadzoru wojewody 
nad systemem PRM brak jest skutecznych narzędzi represji w przypadku nieprawidłowości 
stwierdzonych podczas kontroli dysponentów systemu PRM. W zasadzie jedyną drogą  
jest wnioskowanie do Oddziału Wojewódzkiego NFZ o interwencję z powodu niewywiązywania się 
z zawartych umów na świadczenie usług medycznych.

 4.2  Wnioski pokontrolne i ich realizacja

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w działalności wojewody małopolskiego 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie odstąpiła od formułowania uwag i wniosków 
pokontrolnych, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK.

W wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do podmiotów dysponujących ZRM Najwyższa Izba 
Kontroli wniosła m.in.57 o:
−	 wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przez ZRM w  sposób zapewniający 

odnotowywanie prawidłowych danych;
−	 kontynuację działań mających na celu ograniczenie przypadków długiego czasu pomiędzy 

przyjęciem zgłoszenia a dotarciem ZRM na miejsce zdarzenia;
−	 podjęcie działań, w tym organizacyjnych czy nadzorczych, zmierzających w szczególności  

do wyeliminowania pracy personelu medycznego trwającej nieprzerwanie ponad 24 godziny.

Wszyscy świadczeniodawcy poinformowali Najwyższą Izbę Kontroli o realizacji wniosków 
pokontrolnych.

57  Szczegółowe zestawienie wniosków pokontrolnych przedstawiono w Załączniku nr 5.2. do Informacji.
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5.1. Wykaz skontrolowanych jednostek

Lp. Nazwa skontrolowanej jednostki Kierownik jednostki

1. Małopolski Urząd Wojewódzki Jerzy Miller

2. SP ZOZ Krakowskie Pogotowie Ratunkowe Małgorzata Popławska

3. SP ZOZ Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie Kazimiera Kunecka

4. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu Marek Wierzba

5. SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe Józef Zygmunt

6. Szpital Powiatowy w Limanowej Marcin Radzięta
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5.2. Zestawienie wniosków pokontrolnych

Lp. Nazwa skontrolowanej jednostki Wnioski pokontrolne

1. Małopolski Urząd Wojewódzki Nie sformułowano.

2. SP ZOZ Krakowskie  
Pogotowie Ratunkowe

1.  prowadzenie dokumentacji zadysponowanych ZRM w sposób zapewniający 
odzwierciedlenie przebiegu akcji ratowniczej; 

2.  kontynuacja działań mających na celu ograniczenie przypadków długiego czasu 
pomiędzy przyjęciem zgłoszenia a dotarciem ZRM na miejsce zdarzenia. 

3.
SP ZOZ Powiatowa Stacja 
Pogotowia Ratunkowego 
w Tarnowie 

1.  podjęcie działań zmierzających do zwiększenia liczby stanowisk dyspozytorskich 
w Skoncentrowanej Dyspozytorni Nr 2;

2.  dokonywanie systematycznej weryfikacji kart zleceń wyjazdów ZRM i kart 
medycznych czynności ratunkowych w stosunku do danych wygenerowanych  
przez system w celu odnotowywania rzeczywistego czasu zadysponowania ZRM;

3.  koordynacja działań na etapie planowania i realizacji miesięcznych harmonogramów 
pracy personelu Dyspozytorni i ZRM, w celu uniknięcia przypadków pokrywania 
się czasów zakończenia i rozpoczęcia dyżuru przez jedną osobę, zatrudnioną 
jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej;

4.  kontynuacja działań mających na celu ograniczenie przypadków opóźnienia 
w dotarciu ZRM do miejsca zdarzenia.

4.
Podhalański Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II  
w Nowym Targu

1.  podjęcie działań, w tym organizacyjnych czy nadzorczych, zmierzających 
w szczególności do wyeliminowania:
−	 przypadków używania sprzętu i aparatury medycznej nie spełniających wymagań 

technicznych, 
−	 użytkowania niekompletnie wyposażonych ambulansów oraz 
−	 pracy personelu medycznego trwającej nieprzerwanie ponad 24 godziny;

2.  zapewnienie prowadzenia dokumentacji przez ZRM w sposób zapewniający 
bieżącą kontrolę nad realizacją przez nie zadań;

3.  kontynuacja działań mających na celu ograniczenie przypadków opóźnienia 
w dotarciu ZRM do miejsca zdarzenia.

5. SP ZOZ Sądeckie  
Pogotowie Ratunkowe

1.  podjęcie działań, w tym organizacyjnych czy nadzorczych, zmierzających 
w szczególności do:
−	 wyeliminowania przypadków używania ambulansów oraz sprzętu medycznego 

niespełniających wymagań technicznych, 
−	 pracy personelu medycznego trwającej nieprzerwanie ponad 24 godziny,

2.  kontynuacja działań mających na celu ograniczenie przypadków opóźnienia 
w dotarciu ZRM do miejsca zdarzenia.

6. Szpital Powiatowy  
w Limanowej

1.  kontynuacja działań mających na celu ograniczenie przypadków opóźnień 
w dotarciu ZRM do miejsca zdarzenia;

2.  wzmocnienie nadzoru nad prowadzeniem dokumentacji przez ZRM w sposób 
zapewniający odnotowywanie prawidłowych danych;

3.  podjęcie działań, w szczególności organizacyjnych lub nadzorczych, zmierzających 
do ograniczenia przypadków dyżurów lekarskich trwających ponad 24 godziny.
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5.3.  Środki na zadania naziemnych ZRM w latach 2011–2014 przewidziane 
w planach finansowych poszczególnych oddziałów wojewódzkich NFZ 
(w tys. zł)

Lp. Oddziały NFZ 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

1. dolnośląski 135 689 139 826 139 826 139 228

2. kujawsko-pomorski 106 458 109 564 109 564 109 526

3. lubelski 109 706 112 979 112 907 112 868

4. lubuski 63 514 65 367 65 367 65 344

5. łódzki 117 197 121 167 121 167 121 125

6. małopolski 133 884 138 356 138 400 139 169

7. mazowiecki 225 732 229 260 229 260 228 795

8. opolski 50 522 51 997 51 997 51 978

9. podkarpacki 103 397 106 415 106 451 106 378

10. podlaski 66 040 69 081 69 081 69 057

11. pomorski 100 395 103 845 103 845 103 660

12. śląski 193 789 199 444 199 444 199 375

13. świętokrzyski 54 852 56 453 56 453 56 434

14. warmińsko-mazurski 89 251 91 856 91 856 91 824

15. wielkopolski 140 019 144 357 144 357 145 169

16. zachodniopomorski 97 162 99 997 99 997 100 029

RAZEM 1 787 607 1 839 964 1 839 936 1 839 959

Źródło: Dane z Ministerstwa Zdrowia (pismo z 9 lipca 2014 r. – znak MZ-OKR-RM-450-2692-565/MS/14).
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5.4. Liczba dyspozytorni i stanowisk dyspozytorskich w latach 2011–2014

Lp. Nazwa województwa
Liczba dyspozytorni medycznych (i stanowisk dyspozytorskich)

lipiec 2011 r. luty 2013 r. styczeń 2014 r. planowany model 
docelowy

1. dolnośląskie 23 (33) 16 (37) 16 (29) 2 (15)

2. kujawsko-pomorskie 20 (23) 20 (23) 20 (23) 2 (10)

3. lubelskie 20 (25) 11 (19) 4 (11) 4 (11)

4. lubuskie 15 (15) 14 (14) 14 (14) 2 (6)

5. łódzkie 17 (23) 10 (21) 10 (27) 2 (13)

6. małopolskie 21 (24) 11 (24) 2 (17) 2 (17)

7. mazowieckie 42 (55) 5 (27) 6 (30) 5 (27)

8. opolskie 6 (7) 6 (8) 1 (6) 1 (6)

9. podkarpackie 22 (24) 22 (24) 22 (24) 5 (11)

10. podlaskie 14 (16) 13 (15) 13 (15) 3 (8)

11. pomorskie 19 (23) 19 (23) 9 (21) 2 (12)

12. śląskie 34 (51) 26 (45) 6 (31) 6 (25)

13. świętokrzyskie 13 (15) 1 (7) 1 (7) 1 (7)

14. warmińsko-mazurskie 22 (24) 1 (8) 1 (9) 1 (9)

15. wielkopolskie 31 (37) 30 (37) 29 (36) 5 (17)

16. zachodniopomorskie 18 (21) 2 (10) 2 (10) 2 (10)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 1 (4) 1 (4) 1 (2) 1 (2) 

RAZEM 338 (420) 208 (345) 167 (312) 46 (206)

Źródło: Dane z Ministerstwa Zdrowia (pismo z 9 lipca 2014 r. – znak MZ-OKR-RM-450-2692-565/MS/14).
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5.5.  Liczba ZRM przypadająca na 10 tys. mieszkańców poszczególnych województw  
w latach 2011–2014

Lp. Nazwa województwa

Faktyczna liczba zespołów ratownictwa medycznego przypadająca 
na 10 tys. mieszkańców

31 grudnia 2011 r.
(w tym ZRM „S”)

31 grudnia 2012 r.
(w tym ZRM „S”)

31 grudnia 2013 r.
(w tym ZRM „S”)

30 czerwca 2014 r.
(w tym ZRM „S”)

1. dolnośląskie 0,38
(0,17)

0,38
(0,17)

0,37
(0,16)

0,37
(0,16)

2. kujawsko-pomorskie 0,42
(0,16)

0,43
(0,16)

0,41
(0,16)

0,41
(0,16)

3. lubelskie 0,41
(0,19)

0,41
(0,19)

0,40
(0,18)

0,40
(0,18)

4. lubuskie 0,50
(0,21)

0,50
(0,23)

0,50
(0,22)

0,50
(0,22)

5. łódzkie 0,38
(0,13)

0,39
(0,13)

0,39
(0,13)

0,39
(0,13)

6. małopolskie 0,33
(0,14)

0,33
(0,13)

0,33
(0,13)

0,34
(0,11)

7. mazowieckie 0,34
(0,17)

0,35
(0,16)

0,34
(0,15)

0,34
(0,15)

8. opolskie 0,40
(0,17)

0,40
(0,17)

0,40
(0,17)

0,40
(0,17)

9. podkarpackie 0,40
(0,16)

0,40
(0,16)

0,40
(0,16)

0,40
(0,16)

10. podlaskie 0,44
(0,20)

0,45
(0,20)

0,45
(0,20)

0,45
(0,20)

11. pomorskie 0,37
(0,14)

0,37
(0,14)

0,36
(0,14)

0,36
(0,14)

12. śląskie 0,33
(0,16)

0,33
(0,16)

0,33
(0,16)

0,33
(0,15)

13. świętokrzyskie 0,35
(0,13)

0,36
(0,13)

0,35
(0,13)

0,35
(0,13)

14. warmińsko-mazurskie 0,52
(0,18)

0,52
(0,18)

0,51
(0,18)

0,51
(0,18)

15. wielkopolskie 0,33
(0,13)

0,33
(0,13)

0,33
(0,17)

0,33
(0,13)

16. zachodniopomorskie 0,47
(0,18)

0,47
(0,18)

0,46
(0,16)

0,46
(0,17)

RAZEM 0,38
(0,17)

0,38
(0,17)

0,38
(0,16)

0,38
(0,15)

Źródło: Dane z Ministerstwa Zdrowia (pismo z 9 lipca 2014 r. – znak MZ-OKR-RM-450-2692-565/MS/14).
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5.6.  Wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących kontrolowanego obszaru 
w okresie przeprowadzania kontroli

1. Ustawa z  dnia 24  sierpnia 1991  r. o  ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z  2009  r. Nr  178, 
poz. 1380 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 757 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1635).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 29  grudnia 2006  r. w  sprawie szczegółowego 
zakresu medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika 
medycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 4, poz. 33 ze zm.).

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego 
dyspozytorów medycznych (Dz.U. Nr 77, poz. 525). 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 7  maja 2007  r. w  sprawie ramowych procedur 
przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa 
medycznego (Dz.U. Nr 90, poz. 605) → uchylone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
10 stycznia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 66).

9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
uprawnień i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr 39, poz. 322). 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie 
organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów 
powiadamiania ratunkowego (Dz.U. Nr 130, poz. 1073 ze zm.). → uchylone ustawą o systemie 
powiadamiania ratunkowego.

11. Rozporządzenie Ministra Administracji i  Cyfryzacji z  dnia 28  kwietnia 2014  r. w  sprawie 
organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 574).

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z  zakresu ratownictwa medycznego (Dz.U. Nr  139, poz. 1137), zastąpione rozporządzeniem 
z dnia 24 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1176).

13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie centrum urazowego 
(Dz.U. Nr 118, poz. 803).

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie wojewódzkiego planu 
działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz kryteriów kalkulacji kosztów 
działalności zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 3, poz. 6).

15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego (Dz.U. Nr 237, poz. 1420 ze zm.). 

16. Zarządzenie Nr 65/2012/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2012 r. 
w sprawie określenia warunków zawierania i  realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne (ze zm.).

17. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie szkoleń 
operatorów numerów alarmowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 269).
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5.7. Wykaz organów, którym przekazano informację o wynikach kontroli

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Prezes Rady Ministrów

5. Minister Spraw Wewnętrznych

6. Minister Zdrowia

7. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

8. Prezes Trybunału Konstytucyjnego

9. Rzecznik Praw Pacjenta

10. Rzecznik Praw Obywatelskich

11. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

12. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

13. Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych

14. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej

15. Sejmowa Komisja Zdrowia

16. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

17. Senacka Komisja Zdrowia

18. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
















