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I. Dane identyfikacyjne 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Św. Łazarza 14, 31-530 Kraków 

 

Małgorzata Popławska, Dyrektor, od 3 lipca 2000 r.  

 

Działania podejmowane przez jednostkę ratownictwa medycznego na rzecz ochrony 
zdrowia publicznego przed chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce 
zakaźnymi 

 

Lata 2018-2020 (do dnia 29 maja 2020 r.) z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed lub po tym okresie. 

 

Art. 2 ust.2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

 Bogusława Pala, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 1.
nr LKA/35/2020 z 31 stycznia 2020 r. 

 Katarzyna Kozieł, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 2.
kontroli nr LKA/53/2020 z 17 lutego 2020 r.  

(akta kontroli str. 1, 443) 

 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności3 
Pandemia wywołana przez koronawirus SARS-CoV-2 jest ogólnoświatowym 
zjawiskiem o bezprecedensowym charakterze ze względu na dynamikę i zasięg 
geograficzny zakażeń. Dlatego też dotychczas istniejące procedury i zasoby, 
którymi dysponował system opieki zdrowotnej i organy Państwa okazały się 
niewystarczające. 

Do 20 marca 2020 r. 4, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe5 również nie było 
przygotowane na działania w warunkach pandemii spowodowanej przez masowe 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Procedury opracowane i stosowane w tej 
jednostce oraz wyposażenie były przygotowane do reagowania na zagrożenia 
o znacznie mniejszej skali i dynamice, jak pojedyncze przypadki chorób wysoko 
zakaźnych zawleczonych na teren miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego6 
i wielickiego7. Procedury reagowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia choroby 
szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, które były w KPR w okresie 
poprzedzającym bezpośrednio pojawienie się zagrożenia pandemią, opisywały 
zasady i czynności służące ochronie personelu, stosowane w czasie odbioru 
i transportu chorego do szpitala. Procedury te zawierały również zasady 
postępowania z ambulansem po przekazaniu chorego do szpitala, w tym dezynfekcji 
i dekontaminacji. W latach 2018-2019, w okresie w którym nie wystąpiły przypadki 
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej, a także od początku roku 
2020 do 29 maja 2020 r., już podczas epidemii COVID-19, jednostka miała jeden 
jednorazowy izolator transportowy, który mógł służyć jedynie na wypadek 
wystąpienia podejrzenia choroby wysoce zakaźnej i szczególnie niebezpiecznej 
u jednego pacjenta. Tymczasem od 28 lutego do 5 maja 2020 r. KPR transportowało 
528 pacjentów, w tym 457 osób z podejrzeniem COVID-198.  

Pracownicy KPR nie brali udziału w ćwiczeniach praktycznych dotyczących 
postępowania w przypadku zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi 
i wysoce zakaźnymi.  Należy także zwrócić uwagę, że w lutym 2020 r. jednorazowe 
Indywidualne Pakiety Ochrony Osobistej9, które były na wyposażeniu KPR 
wystarczały do zabezpieczenia 50 % ratowników medycznych. 

NIK pozytywnie ocenia działania podjęte w KPR, w odpowiedzi na informacje 
o rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 na terenie Europy, które polegały na:  

• bieżącej aktualizacji procedur postępowania i dostosowywaniu ich do 
wymogów wynikających z rozwoju sytuacji epidemicznej oraz do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego10, 

• organizacji szkoleń dla pracowników, dotyczących stosowania środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej, chroniących przed czynnikami 
niebezpiecznymi i szkodliwymi, w tym biologicznymi oraz postępowania 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. 
3 W związku z wystąpieniem w 2020 r. dodatkowej choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej koronawirusem 
SARS-CoV-2 ocena dokonana przez NIK dotyczyła w szczególności postępowania w sytuacji wystąpienia tej 
choroby zakaźnej. Dalej: koronawirus lub COVID-19. 
4 Jako datę graniczną przygotowania do działań przyjęto dzień 20 marca 2020 r. tj. dzień ogłoszenia przez 
Ministra Zdrowia w rozporządzeniu stanu epidemii. Dz. U. poz. 491. 
5 Dalej: KPR. 
6 Bez gmin Słomniki i Skawina. 
7 Bez gminy Niepołomnice. 
8Zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Zdrowia z 11 lutego 2020 r. dla zespołów transportu 
sanitarnego/medycznego oraz dla zespołów ratownictwa medycznego, w związku z ryzykiem wystąpienia 
zakażenia koronawirusem z Wuhan nCOV2019 transport pacjenta w izolatorze nie był konieczny. 
9 Dalej: IPOB. 
10 Dalej: GIS. 
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w razie kontaktu z takimi czynnikami. W lutym 2020 r. KPR przeprowadziło 
pierwsze szkolenia pt. Postępowanie z pacjentem podejrzanym 
o zachorowanie na chorobę wysoce zakaźną i szczególnie niebezpieczną, 
Zakładanie Indywidualnego Pakietu Ochrony Biologicznej11 według 
procedury. Transport pacjenta w komorze Bio-Bag. 

• skutecznym ubieganiu się o uzupełnienie stanu środków ochrony osobistej, 
których do lutego 2020 r. brakowało, by prawidłowo zabezpieczyć 
wszystkich pracowników KPR przed zakażeniem koronawirusem. 
Zauważyć należy, że 26 lutego 2020 r. KPR wystąpiło z wnioskami 
o  pakiety IPOB, jednorazowe maseczki ochronne i izolatory transportowe 
do Wydziału Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie12 oraz do Departamentu Ratownictwa 
Medycznego i Obronności Ministerstwa Zdrowia. W marcu 2020 r. KPR 
kupiło także osobiste wyposażenie ochronne z własnych funduszy oraz ze 
środków finansowych otrzymanych z Małopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego, a także wystąpiło z wnioskiem o dodatkowe 
wyposażenie ochronne w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. 

NIK zauważa jednocześnie, że do 29 maja 2020 r. KPR nie otrzymało 
wnioskowanych izolatorów transportowych, natomiast w okresie od marca 
rozpoczęło się uzupełnianie środków ochrony osobistej, w związku z czym do maja 
2020 r. KPR otrzymało środki z Agencji Rezerw Materiałowych, w marcu i kwietniu 
2020 r., z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz w maju 2020 r. 
z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

Zdaniem NIK, można uznać, że po dostarczeniu brakującego wyposażenia 
zabezpieczone zostało funkcjonowanie KPR w warunkach pandemii COVID-19, pod 
warunkiem dokonywania bieżącego uzupełniania zasobów. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Ocena przygotowania KPR do działań zapobiegających 

rozprzestrzenianiu się chorób szczególnie 
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych  

1.1 Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia 
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej 

W okresie objętym kontrolą, w KPR obowiązywała Procedura postępowania 
z pacjentem podejrzanym o zakażenie chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce 
zakaźną13, która była elementem Zintegrowanego Systemu Zarządzania KPR14. 
Tryb postępowania został ustalony z w porozumieniu z Konsultantem Wojewódzkim 
ds. Chorób zakaźnych, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Wydziałem 
Polityki Społecznej, a także Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. W tej Procedurze wskazano zadania dyspozytora 
medycznego dotyczące postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia 
wystąpienia choroby wysoce zakaźnej, w tym sposób przeprowadzenia wywiadu 
medycznego przez dyspozytora medycznego. Wyznaczono także szpitale, do 
których należało transportować pacjentów z podejrzeniem wystąpienia choroby 
                                                      
11 Dalej: IPOB. 
12 Dalej: Wydziału Zarządzania Kryzysowego MUW. 
13 Procedura opracowana w sierpniu 2014 r., dalej: Procedura PM-24. 
14 W ramach ISO 9001. 
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szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej15. Uregulowano również zasady 
postępowania zespołu ratownictwa medycznego w sytuacji zlecenia wyjazdu do 
pacjenta z podejrzeniem wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce 
zakaźnej, dotyczące odbioru i transportu chorego do szpitala, ochrony personelu 
i postępowania z ambulansem po przekazaniu chorego (w tym dekontaminacji). 
Wskazano w niej  choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne: cholerę, 
dżumę płucną, ospę prawdziwą, wirusowe gorączki krwotoczne. W okresie objętym 
kontrolą   Procedura ta była sześciokrotnie aktualizowana16. Aktualizacje związane 
były np. ze zmianą ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym17, zmianą siedziby Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie18, a w 2020 r. wynikały z komunikatów GIS, 
przekazywanych na okoliczność pojawienia się koronawirusa. W aktualizacji  
z 31 stycznia 2020 r.19 rozszerzono katalog chorób o chorobę zakaźną COVID-19, 
uznaną 30 stycznia 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia za zagrożenie dla 
zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym20, a także określono jej objawy 
i ogólne zasady postępowania w takich przypadkach. 

W aktualizacji Procedury, przeprowadzonej 17 lutego 2020 r., po aktualizacja zasad 
postępowania z zarażonymi SARS-CoV-2, podanymi przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego21, do treści załącznika 2, oprócz wcześniej zdefiniowanych chorób 
wymienionych w grupie choroby szczególnie niebezpieczne i wysoce zakaźne, 
wprowadzono grupę choroby zakaźne uznane za zagrożenie zdrowia publicznego  
o znaczeniu międzynarodowym i definicję choroby COVID-19 (zakażenie wirusem 
SARS-Cov-2). Natomiast w aktualizacji z 27 lutego 2020 r.22 doprecyzowano m.in. 
zasady postępowania Zespołów Ratownictwa Medycznego23, dyspozytorów 
medycznych w przypadku realizowania przewozu pacjenta podejrzanego 
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Pracownicy KPR zostali zapoznani z tymi 
procedurami. Dodatkowo procedury te były dostępne w tabletach znajdujących się 
na wyposażeniu ambulansów KPR oraz w komputerach stacjonarnych pracowników 
KPR.  Natomiast  wydane  od  początku  2020  roku  zalecenia  GIS24 oraz Zastępcy  
 
 

                                                      
15 Szpitale: 1) I rzutowe: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Chorób Zakaźnych i Szpital Specjalistyczny 
im. Stefana Żeromskiego w Krakowie (z możliwością hospitalizacji dzieci), 2) II rzutowe: Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, 
3) III rzutowe: Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Szpital Św. Anny w Miechowie, Nowy Szpital 
w Olkuszu, Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, 5 Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką w Krakowie, Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie. 
16 6 marca 2018 r. (wersja 9), 28 sierpnia 2018 r. (wersja 10), 1 czerwca 2019 r. (wersja 11), 1 stycznia 2020 r. 
(wersja 12), 31 stycznia 2020 r. (wersja 13) i 27 lutego 2020 (14 wersja). 
17 Dz.U z 2019 r. poz. 993 ze zm. Zmiana w 2018 r. nazewnictwa z Wojewódzkiego Lekarza Koordynatora 
Ratownictwa Medycznego na Wojewódzkiego Koordynatora Medycznego. 
18 Z Ulicy Śniadeckich 5 na ul. Jakubowskiego 2 w Krakowie. 
19 Wersja 13  
20 Czyli PHEIC. 
21https://gis.gov.pl/aktualnosci/zasady-postepowania-z-osobami-podejrzanymi-o-zakazenie-nowym-
koronawirusem-2019-ncov/ 
22 Wersja 14. 
23 Dalej: ZRM. 
24 1) Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa z dnia 24 stycznia 2020 r. 
2) Aktualizacja postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV z dnia 
27 stycznia 2020 r., 3) Aktualizacja zasad postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku 
z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) z dnia 14 lutego 2020 r., 
4) Niektóre wybrane zasady postepowania personelu ZRM/RT, dyspozytorów medycznych w przypadku 
realizowania przewozu pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 z dnia 26 lutego 2020 r. 
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Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW25 były na 
bieżąco przekazywane drogą mailową do zespołów medycznych, dyspozytorów 
oraz kierowników komórek organizacyjnych KPR. 

(akta kontroli str. 10-82, 182-185, 211-223, 324-348, 385, 395-396, 409-412,  
419-438, 518-534) 

1.2 Wyposażenie ambulansu przeznaczonego do przewozu osób 
podejrzanych o wystąpienie choroby szczególnie 
niebezpiecznej i wysoce zakaźnej 

KPR dysponowało łącznie 61 ambulansami, z czego 44 były wykorzystywane przez 
ZRM, i jak podała Dyrektor, wszystkie wykorzystywane karetki zostały wyposażone 
w co najmniej dwa indywidualne pakiety ochrony biologicznej (dla wszystkich 
członków Zespołu Ratownictwa Medycznego) tj. w: 1) Indywidualne Pakiety Ochrony 
Biologicznej (IPOB), w skład którego wchodzą: kombinezon, maska biologiczna 
z filtrem FFP3, rękawiczki, okulary, pokrowce na buty, 2) maseczki ochronne 
jednorazowego użycia, 3) przyłbice ochronne. Pozostałe 17 karetek26 nie było 
wykorzystywanych na bieżąco. Były to pojazdy rezerwowe. Jak podała Dyrektor 
KPR, pojazdy te są wykorzystywane w sytuacji np. awarii samochodu bazowego, 
kolizji, wypadku, przeglądów samochodów. Wówczas sprzęt z samochodu 
bazowego przenoszony jest do samochodu rezerwowego.  

Poddane oględzinom dwie karetki miały na wyposażeniu skompletowane 
w pojedynczych torbach zestawy ochrony osobistej składające się z: indywidualnych 
zestawów ochrony biologicznej IPOB27, żelu do dezynfekcji rąk, rękawic 
ochronnych, maski biologicznej z filtrem FFP3, przyłbic i okularów ochronnych, 
ponadto na wyposażeniu karetek znajdowały się dodatkowe rękawice ochronne 
i dodatkowe okulary ochronne. W obu karetkach kabinę kierowcy od przedziału 
medycznego oddzielały drzwi przesuwne. Ratownicy zespołów medycznych mieli 
dostęp do Procedury postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie chorobą 
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną w wersji papierowej oraz na tabletach 
w ambulansach. 

 (akta kontroli str. 182-183, 185-186, 188-202, 208, 212-216, 385-396) 

W okresie do 20 marca 2020 r. KPR (zespoły ratownictwa medycznego i zespoły 
transportowe) transportowało 41 osób z podejrzeniem choroby COVID-1928 i 12 
osób z podejrzeniem innych chorób zakaźnych29.  

(akta kontroli str. 448, 451-453) 

1.3 Sprzęt do transportu osób podejrzanych o wystąpienie choroby 
szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej 

W latach 2018-202030 KPR miało jeden jednorazowy Izolator transportowy model 
G07 do transportu osób podejrzanych o wystąpienie choroby szczególnie 
niebezpiecznej i wysoce zakaźnej. Kapsuła ta została zakupiona ze środków 
własnych KPR w czerwcu 2016 r. Koszt zakupu izolatora, wraz z kompletem filtrów 
wyniósł 12 054,00 zł, w tym: 11 316,00 zł - izolator i 738,00 zł - trzy sztuki 
filtropochłaniaczy. Dodatkowo w styczniu 2020 r. zakupiono rezerwową baterię 

                                                      
25 Pismo nr WB-X-002.2.2020 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących warunków transportu osób 
podejrzanych o zakażenie koronawirusem 2019 n-CoV. 
26 W tym jedna na wynajem. 
27 Z terminem ważności: w jednym ambulansie do lipca 2022 r., a w drugim do września 2027 r. 
28 Od 21 marca 2020 r. do 5 maja 2020 r. liczba ta wyniosła 457 osób. 
29 M.in. biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii, gorączka powrotna, 
nieokreślona, zakażenia wirusowe, nieokreślone, sepsa. 
30 Do 29 maja. 
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zasilającą układ wdmuchujący powietrze do komory za kwotę 581,79 zł. W okresie 
objętym kontrolą  KPR nie ponosił kosztów utrzymania izolatora, natomiast raz 
w roku konserwator ds. sprzętu medycznego (pracownik KPR) dokonywał przeglądu 
sprawności komory. Izolator ten był przechowywany w pełnej gotowości, w budynku 
KPR, w pomieszczeniu lekarza prowadzącego dyżur. 

(akta kontroli str. 83-86, 89-93, 203-207, 358-384) 

W dniu 17 lutego 2020 r. Dyrektor wyjaśniła, że: Krakowskie Pogotowie Ratunkowe 
zakupiło ze środków jednostki komorę izolacyjną dla zabezpieczenia doraźnego 
własnych zespołów wyjazdowych na wypadek zgłoszenia do dyspozytorni 
medycznej przypadku uzasadnionego podejrzenia choroby szczególnie 
niebezpiecznej i wysoce zakaźnej lub stwierdzenia takiej choroby lub jej podejrzenia 
podczas realizacji wyjazdu do pacjenta. Komora izolacyjna nie jest sprzętem 
wymaganym dla zespołów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
Niemniej jednak posiadanie szybko dostępnej komory izolacyjnej wydaje się istotną 
potrzebą dla funkcjonującej liczby karetek w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym 
i ich otoczenia tj. dużego skupiska ludzi, turystów, wielotysięcznych imprez 
kulturalno-sportowych itp. W przypadku dodatkowych potrzeb w tym zakresie można 
skorzystać z urządzeń do izolacji i transportu, których zasoby są opisywane 
w załączniku nr 8 do Wojewódzkiego planu działania na wypadek wystąpienia 
epidemii. Dodatkowo, istotnym jest fakt, że zgodnie z Ustawą o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym, w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, tak jak w każdym w Polsce, 
funkcjonuje całodobowe stanowisko Wojewódzkiego koordynatora ratownictwa 
medycznego przez którego można zgodnie z w/w planem w określonych sytuacjach 
wyczerpania zasobów własnych podmiotów leczniczych uruchomić możliwość 
skorzystania z Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemiologicznych. Tak 
więc posiadanie większej liczby izolatorów przez pojedyncze podmioty działalności 
leczniczej, w tym Krakowskie Pogotowie Ratunkowe nie jest potrzebne i dlatego nie 
występowano o zakup większej ilości izolatorów. Natomiast w sytuacji potrzeby 
dodatkowych izolatorów istotne jest wskazanie trybu postępowania w takim 
przypadku. 

(akta kontroli str. 209-210) 

W związku z pojawiającymi się w Polsce przypadkami podejrzenia o zakażenie 
koronawirusem, 26 lutego 2020 r. KPR zwróciło się do Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego MUW w Krakowie i do Departamentu Ratownictwa Medycznego 
i Obronności Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie dodatkowych 10 izolatorów 
transportowych. Do dnia 29 maja 2020 r. KPR nie otrzymało dodatkowych 
izolatorów, ale jak podała Dyrektor - nie wykonano żadnego transportu w izolatorze 
transportowym. 

(akta kontroli str. 416, 439-440,448,451) 

 

1.4 Środki ochrony osobistej dla zespołu ratownictwa medycznego 
niezbędne do transportu osób podejrzanych o wystąpienie 
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej 

1. Zakupy ze środków własnych KPR: 

W okresie objętym kontrolą, corocznie KPR dokonywało zakupów specjalistycznych 
środków ochrony osobistej dla pracowników zespołów medycznych. W kolejnych 
latach KPR zakupiło, odpowiednio:  

Opis stanu 
faktycznego 



 

7 

− indywidualne pakiety ochrony biologicznej (IPOB) – w 2018 r. – 37 sztuk, 
w 2019 r.– 75 i w 2020 r. – 25, na łączną kwotę 8 762,52 zł31,  

− maseczki ochronne jednorazowe – w 2018 r. – 100 sztuk, w 2019 r. – 315 
i w 2020 – 446, na łączną kwotę 4 649,40 zł32, 

− przyłbice jednorazowe oraz osłony twarzy wielorazowe – w 2018 r. – 13 
sztuk, w 2019 r. – 153 i w 2020 – sześć, na łączną kwotę na łączną kwotę 
1 541,31 zł33. 

W marcu 2020 r. zakupiono 100 sztuk IPOB na kwotę 6 396,00 zł oraz 200 sztuk 
maseczek biologicznych jednorazowego użytku typu FFP3 na kwotę 1 080,00 zł34.  

(akta kontroli str. 83-84, 86-87, 229-232, 414, 515-517) 

W okresie objętym kontrolą średnie dzienne zużycie środków ochrony osobistej 
w KPR wynosiło:  

− na koniec 2018 r. - 0,10 sztuki IPOB; 0,08 szt. okularów ochronnych; 
0,18 szt. masek jednorazowych typu FFP3; rękawice nitrylowe - 2 141 szt., 
kombinezonów ochronnych – 0 szt., masek FPP2 – 0 szt. 

− na koniec 2019 r. – 0,18 sztuk IPOB; okularów ochronnych – 0 szt.,  
0,79 szt. masek typu FFP3; rękawice nitrylowe - 2 191 szt., kombinezonów 
ochronnych – 0 szt., masek FPP2 – 0 szt., ochraniaczy na buty – 0 szt. 

(akta kontroli str. 457-458) 

W dniu 27 lutego 2020 r. KPR złożyło zamówienie do firmy [..] na zakup ze środków 
własnych 100 dodatkowych sztuk IPOB (w rozmiarze XL) oraz 200 sztuk maseczek 
biologicznych jednorazowego użytku. Zamówienie to zostało w pełni zrealizowane 
4 i 10 marca 2020 r. 

Według stanu na 19 lutego 2020 r. KPR miało: 142 indywidualne pakiety ochrony 
biologicznej, przy liczbie zatrudnionych 283 ratowników medycznych i 20 
pielęgniarek35 (tj. dla 47 % personelu), 536 maseczek ochronnych jednorazowych 
(tj. 1,8 maseczki na osobę personelu) oraz łącznie 110 przyłbic jednorazowych 
i osłon twarzy wielorazowych, (tj. dla 36 % personelu).  

2. Asortyment uzyskany z innych źródeł: 

W dniu 26 lutego 2020 r. KPR zwróciło się do Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
MUW w Krakowie i do Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 
Ministerstwa Zdrowia o udostępnienie z rezerw strategicznych 1 000 sztuk pakietów 
IPOB oraz 1000 szt. półmasek o klasie filtra FFP3.  

Jak podał Dyrektor KPR, w związku z wystąpieniem 26.02.202036 roku nie otrzymało 
bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia żadnych środków ochrony indywidualnej. 
Natomiast z Agencji Rezerw Materiałowych w okresie od 12 marca do 20 marca 
otrzymało 225 sztuk kombinezonów i 225 sztuk półmasek FFP3. 

Dyrektor KPR podał, że: od 5 marca 2020 roku codziennie do Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w formie tabelarycznej podmioty działalności leczniczej, w tym 

                                                      
31 W 2018 r. – 2 366,52 zł, w 2019 r. – 4 797,00 zł i w 2020 r. (do 28 lutego) – 1 599,00 zł. 
32 W 2018 r. – 540,00 zł, w 2019 r. – 1 701,00 zł i w 2020 r. (do 28 lutego) – 2 408,40 zł. 
33 W 2018 r. – 211,56 zł, w 2019 r. – 1 167,39 zł i w 2020 r. (do 28 lutego) – 162,36 zł. 
34 W okresie 2018 do 10 marca 2020 r. ceny zakupionych przez KPR środków ochrony osobistej nie uległy 
zmianie i wynosiły: IPOB – 52,00 zł netto plus VAT; maseczki ochronne jednorazowe FFP3– 5 zł netto plus VAT; 
przyłbice jednorazowe oraz osłony twarzy wielorazowe – 5,50 zł do netto plus VAT, osłona przeciwodpryskowa 
1,5 mm – 21 zł plus VAT; osłona poliwęglanowa- – 39,00 zł plus VAT osłona poliwęglanowa. Natomiast cena 
1 kompletu IPOB wzrosła z 52,00 zł netto w marcu 2020 r. do 225,60 zł netto w kwietniu 2020 r. tj. o 330% 
(zakup w kwietniu dokonany ze środków Marszałka Małopolskiego). 
35Liczonych w osobach. 
36 Do Wydziału Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie i do Departamentu Ratownictwa Medycznego 
i Obronności Ministerstwa Zdrowia. 
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Krakowskie Pogotowie Ratunkowe przekazują dane o zużyciu, stanie aktualnym 
środków i potrzebach jednostki. W związku z powyższym trudno ocenić czy 
otrzymane środki ochrony indywidualnej z Agencji Rezerw Materiałowych wynikają 
z pisma z dn. 26.02.2020 roku, czy też ze składanych sprawozdań. 

(akta kontroli str. 228-232, 258-273, 290-323, 406, 414, 416-418, 439-440, 448, 
450-459, 491-492, 501-511) 

1.5 Ćwiczenia dotyczące postępowania w przypadku zagrożenia 
chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi 

W okresie objętym kontrolą pracownicy KPR nie brali udziału w ćwiczeniach 
dotyczących postępowania w przypadku zagrożenia chorobami szczególnie 
niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi. Jak wyjaśniła Dyrektor KPR, ostatnie 
ćwiczenia w tym zakresie odbyły się w październiku 2015 roku37 i organizowane były 
przez Zespół Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie. 

(akta kontroli str. 83-84, 87) 

 

1.6 Szkolenia pracowników dotyczące stosowania środków 
ochrony osobistej, w szczególności w przypadku podejrzenia 
wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce 
zakaźnej 

W okresie objętym kontrolą KPR prowadziło szkolenia pracowników dotyczące 
zasad stosowania środków ochrony osobistej w ramach szkoleń wstępnych 
ogólnych i okresowych pracowników  w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy38. 
Elementami tych szkoleń były także: rodzaje środków ochrony zbiorowej 
i indywidualnej chroniących przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi oraz 
podczas prac niebezpiecznych; środki ochrony przed zagrożeniami biologicznymi, 
w tym spowodowanymi ostrym narzędziem oraz kontaktem z krwią lub innym 
materiałem zakaźnym, zasady postępowania poekspozycyjnego, zasady usuwania 
ostrych narzędzi i odpadów skażonych oraz dezynfekcji sprzętu, zasady 
postępowania z preparatami do mycia i dezynfekcji oraz stosowania wymaganego 
sprzętu ochronnego; zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania 
czynników szkodliwych na pracownika, w tym właściwy dobór oraz prawidłowe 
stosowanie środków ochrony indywidualnych i zbiorowych.  

W ramach szkoleń BHP przeszkolono: w 2018 roku – 100 osób, w 2019 roku – 115 
osób, w 2020 roku (do dnia 6 lutego 2020 r.) – 29 osób.  

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono także następujące szkolenia:  
w 2018 r. - MCR39 w CBRN40 – zdarzenia nadzwyczajne z udziałem materiałów 
niebezpiecznych, w którym brało udział 20 osób (7,2% pracowników)41, w 2019 r. - 
Działania ratownicze w zagrożeniach CBRNe42 oraz Działania ratownicze 
w zagrożeniach materiałami niebezpiecznymi CBRNe (chemiczne, biologiczne, 
radiologiczne, nuklearne), w którym uczestniczyło udział 43 pracowników (14,3%)43, 
a w 2020 r. Postępowanie z pacjentem podejrzanym o zachorowanie na chorobę 

                                                      
37 Ćwiczenia organizowane przez Zespół Zarządzania Kryzysowego MUW w Krakowie w temacie „Ujawnienie 
w Szpitalu im. Gabriela Narutowicza w Krakowie przypadku osoby z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola 
(aplikacyjna gra decyzyjna)”. 
38Dalej: szkolenia BHP. 
39 MCR - Medyczne Czynności Ratunkowe.  
40 CBRN - ang. Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear. 
41 W łącznej liczbie 278 pracowników (258 ratowników medycznych i 20 pielęgniarek). 
42 CBRNE - Chemical, Biological, Radioactive, Nuclear, Explosives. 
43 W łącznej liczbie 300 pracowników (279 ratowników medycznych i 21 pielęgniarek). 
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wysoce zakaźną i szczególnie niebezpieczną, Zakładanie indywidualnego Pakietu 
Ochrony Biologicznej wg procedury. Transport pacjenta w komorze Bio-Bag44, 
w którym do dnia 26 lutego 2020 r. uczestniczyło 65 pracowników (21,5%)45. 
Dyrektor KPR wyjaśniła, że zaplanowane były kolejne szkolenia na ten temat - na 
5 marca i 17 marca 2020 r. 

Sposób stosowania, także zakładania i zdejmowania, środków ochrony osobistej, 
został opisany w Procedurze PM-24 oraz w filmie edukacyjno-instruktażowym, 
autorstwa KPR, na temat rozkładania izolatora transportowego oraz zakładania 
i zdejmowania pakietu IPOB. Jak wyjaśniła Dyrektor KPR, według Kierownika 
Szkoły Ratownictwa Medycznego ćwiczenia wykonała ok. 1/3 uczestników kursu. 
Pozostali uczestnicy asystowali osobie ubierającej się wg procedury. Ponadto 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe nagrało filmy instruktażowe na ten temat. 
Odwołanie do powyższych filmów znalazło się w zaleceniach Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczących COVID-19. W dalszych 
wyjaśnieniach Dyrektor podała, że do 21 maja 2020 r. wśród pracowników KPR nie 
wystąpiły przypadki zakażenia chorobą COVID-19. 

      (akta kontroli str. 83-84, 87-88, 177-181, 236-257, 300-323, 400-
405, 444-445, 448-449, 453-454) 

 

1.7 Procedury sanitarno-higieniczne mycia i dezynfekcji pojazdów 
oraz urządzenia izolacyjnego 

Zasady sanitarno-higieniczne mycia i dezynfekcji pojazdów oraz urządzenia 
izolacyjnego, w którym przewożono pacjenta podejrzanego o zachorowanie na 
chorobę szczególnie niebezpieczną opisano w Procedurze PM-24. Zgodnie 
procedurą PM24-COVID, po każdym zakończonym transporcie pacjenta 
podejrzanego o COVID-19 zespół zjeżdżał do myjni w celu przeprowadzenia 
dezynfekcji w Dziale Transportu KPR przy ul. Kościuszki 49 w Krakowie. 
Dezynfekcję przeprowadzano przy użyciu aparatu Nocospray, preparatem 
Nocolyse. Zgodnie z przyjętą w marcu 2020 r. procedurą PM24-COVID, dezynfekcję 
przeprowadzano w hali Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, 
przy ul. Barskiej 12 w Krakowie. Po wyjeździe ambulansów z hali, zdezynfekować 
należało również klamkę, uchwyt od bramy oraz wszystkie inne powierzchnie 
i miejsca, z którymi zespół miał styczność.  

Powyższa Procedura PM-24 określa również zasady dekontaminacji ambulansów, 
którą przewidywano w sytuacji przewożenia pacjenta podejrzanego o zachorowanie 
na chorobę szczególnie niebezpieczną. Dekontaminacja ambulansów powinna być 
przeprowadzana na polecenie lub wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
w sytuacjach, które w jego ocenie tego wymagają oraz w miejscu i trybie przez 
niego określonym, przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Dyrektor wyjaśniła, 
że: PPIS w okresie od 28 lutego do 20 marca br. oraz po tym okresie nie zarządził 
dekontaminacji żadnego ambulansu Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. 

 (akta kontroli str. 83-84, 88, 209-210, 411-412, 427-430, 448, 451, 519-534) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

                                                      
44 Trzy szkolenia: 1 lutego 2020 r. dla 16 osób personelu medycznego, 2 lutego 2020 r. – dziewięć i 26 lutego 
2020 r. – 40.  
45 W łącznej liczbie 303 (283 ratowników medycznych i 20 pielęgniarek). 
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W ocenie NIK, opracowane i stosowane w KPR procedury i wyposażenie służyć 
miały reagowaniu na pojawiające się jednostkowe przypadki chorób wysoko 
zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych o znacznie mniejszej skali i dynamice, 
zawleczonych przez pojedyncze osoby. Jednostka ta miała jeden izolator 
transportowy, co w sytuacji konieczności użycia dodatkowych izolatorów wymaga 
pilnego uzupełnienia zasobów. Pracownicy KPR nie brali udziału w ćwiczeniach 
dotyczących postępowania w przypadku zagrożenia chorobami szczególnie 
niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi.  

Mimo tego żaden z pracowników KPR nie został zakażony w trakcie wykonywania 
czynności służbowych. 

 

2. Ocena działań prowadzonych w związku z COVID-19  

2.1 Procedury postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia 
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej 

Z dniem 26 marca 2020 r., z procedury PM-24 wyodrębniono procedurę PM24-
COVID, w której doprecyzowano zasady postępowania przy udzielaniu pomocy 
medycznej pacjentowi podejrzanemu o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-246. 
Do dnia zakończenia kontroli procedura ta była siedmiokrotnie aktualizowana 
(ostatnia aktualizacja 7 maja 2020 r.) Procedura dotyczyła wyłącznie choroby 
COVID-19 i została opracowana na podstawie informacji przekazanej przez 
Głównego Inspektora Sanitarnego w kwestii definicji przypadku na potrzeby nadzoru 
nad zakażeniami ludzi nowym koronawirusem SARS-CoV-2 oraz wytycznych 
Ministerstwa Zdrowia pn. Koronawirus SARS-CoV-2. Schemat postępowania  
dla zespołów ratownictwa medycznego systemu Państwowe ratownictwo  
Medyczne z pacjentem spełniającym kryteria epidemiologiczne. Procedurą tą 
wprowadzono obowiązek stosowania środków ochrony osobistej (masek, 
przyłbic/gogli/kombinezonów wielorazowych, rękawiczek) przed każdą interwencją 
u pacjenta bez podejrzenia COVID-19. W przypadku zlecenia wyjazdu do pacjenta 
z podejrzeniem COVID-19 członkowie zobowiązani byli do zakładania IPOB.  

(akta kontroli str. 518-534) 

2.2 Sprzęt do transportu osób podejrzanych o wystąpienie choroby 
szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej 

Od 21 marca 2020 r. do 5 maja 2020 r. zespoły ratownictwa medycznego i zespoły 
transportowe) transportowały 457 osób z podejrzeniem choroby COVID-19 i 18 osób 
podejrzeniem innych chorób zakaźnych.  

(akta kontroli str. 448, 451-453) 

Do 29 maja 2020 r. KPR dysponowało jednym, jednorazowym izolatorem 
transportowym i nie otrzymało dodatkowych izolatorów, ale jak podała Dyrektor - nie 
wykonano żadnego transportu w izolatorze transportowym. 
 

(akta kontroli str. 416, 439-440,448,451) 

Zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Zdrowia z 11 lutego 2020 r., dla zespołów 
transportu sanitarnego/medycznego oraz dla zespołów ratownictwa medycznego, 
w związku z ryzykiem wystąpienia zakażenia koronawirusem z Wuhan nCOV2019, 

                                                      
46 Dalej: procedura PM-24 COVID. 
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dotyczącymi ochrony personelu jak i pacjenta, nie był konieczny transport pacjenta 
w izolatorze47. 

 

2.3 Środki ochrony osobistej dla zespołu ratownictwa medycznego 
niezbędne do transportu osób podejrzanych o wystąpienie 
choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej 

Na 20 marca 2010 r. dzienne zużycie środków ochrony osobistej wzrosło do: 6,13 
sztuk IPOB (z 0,18 ma koniec 2019 r.); 14,45 masek typu FFP3 (z 0,79 na koniec 
2019 r.); 3 215 rękawic nitrylowych (z 2 191 szt. na koniec 2019 r.) oraz do 27,50 
kombinezonów ochronnych; 4,50 okularów ochronnych i 4,95 masek typu FFP2. 

Przy czym, jak wyjaśniła Dyrektor, w dniu 16 marca 2020 r. skończyły się zestawy 
IPOB i od tego czasu w KPR składano komplety z otrzymywanych poszczególnych 
składników, na które składały się: kombinezon ochronny, okulary ochronne, maski 
typu FFP3, maski typu FFP2, ochraniacze na buty, worki na odpady, rękawice 
nitrylowe. 

(akta kontroli str. 453-454, 458-459) 

W okresie od 31 marca do 28 kwietnia 2020 r. ze środków finansowych otrzymanych 
z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego48 zakupiono: 1 087 sztuk kombinezonów 
ochronnych, 252 litry środka do dezynfekcji rąk, 362 litry środka do dezynfekcji 
powierzchni oraz 20 litrów preparatu Nocolyse do aparatu Nocospray służącego do 
odkażania ambulansów, na łączną kwotę 161 779,23 tys. zł. Dodatkowo Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy, w związku z prośbą KPR, 14 maja 2020 r. 
przekazała pogotowiu: 925 sztuk przyłbic i 1110 sztuk kompletów ochrony osobistej 
(IPOB). 

Od 21 marca do 4 maja 2020 r. KPR otrzymało z Agencji Rezerw Materiałowych: 
1 094 sztuk kombinezonów, 3 599 masek ochronnych FFP2, 465 sztuk okularów 
ochronnych, 7 200 sztuk rękawic nitrylowych i 150 sztuk półmasek FFP3, 15 350 
sztuk masek chirurgicznych, 85 sztuk półmasek MP21/1-PSP, 943 sztuki filtrów do 
półmasek P3, 220 sztuk przyłbic, a także płyny do dezynfekcji rąk – 231 opakowań 
i do dezynfekcji powierzchni 120 sztuk.  

W dniu 26 maja 2020 r. KPR otrzymało część środków wnioskowanych w ramach 
Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, na które złożyło zapotrzebowanie 30 marca 
2020 r. Były to fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe – 500 sztuk, rękawice 
jednorazowe w różnych rozmiarach - 20 000 par, maski chirurgiczne trójwarstwowe 
z gumką – 10 200 sztuk, przyłbice ochronne – 660 sztuk, kombinezon ochronny 
Tychem F– 660 sztuk, półmasek typu FFP2 – 100 szt.  

Równocześnie, KPR z otrzymanych dostaw, w dniach 12-13 marca 2020 r., 
przekazało49 do: firmy Scanmed S.A, Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką 
w Krakowie oraz do Małopolskiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Tarnowie, 
łącznie: 90 sztuk kombinezonów i 90 sztuk masek ochronnych FFP3. 

 (akta kontroli str. 448, 450-451, 460-477, 491-492, 512-517, 535-537) 

Dyrektor wyjaśniła, że: pracownicy działalności podstawowej zatrudnieni 
w Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym pracują w systemie równoważnego czasu 
pracy w systemie dwuzmianowym. W jednostce funkcjonuje 35 ZRM 24 godzinnych 
(700 – 1900 1900 – 700), jeden ZRM 12 godzinny (700 – 1900) i jeden ZRM 16 godzinny 

                                                      
47 Nr pisma - ROR.520.1.13.2020.MS  
48 W ramach działalności grupy zakupowej powołanej przez Marszałka Małopolskiego. 
49 W uzgodnieniu z Zastępcą Dyrektora Wydziału Zdrowia MUW. 
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(700 – 1900, 1900 – 2300) Zespoły działają w składzie dwuosobowym (29 ZRM) lub 
trzyosobowym (9 ZRM). W związku z powyższym na zmianie w godzinach od 700 do 
1900 pracuje 97 pracowników, zaś w godzinach od 1900 do 700 pracuje 95 osób. 
Potencjalnie każdy ZRM może otrzymać kartę zlecenia wyjazdu do pacjenta 
z podejrzeniem COVID-19. Na wyposażeniu wszystkich ZRM znajduje się 
odpowiednia do liczby członków liczba IPOB. Procedura COVID-19 określa również 
sposób uzupełniania pakietów po ich użyciu. 

W Krakowskim Pogotowiu Ratunkowym funkcjonują również zespoły transportowe 
z lekarzem i bez lekarza. Jest to usługa transportu poza systemem Państwowego 
Ratownictwa Medycznego. W okresie od 28.02.2020 r. do 30.04.2020 r. 
funkcjonowały 3 zespoły transportowe z lekarzem w systemie 24 godzinnym i jeden 
zespół z lekarzem w systemie 700-1900 od poniedziałku do piątku, jeden zespół 
transportowy bez lekarza w systemie 24 godzinnym, 3 zespoły bez lekarza 
w systemie 12 godzinnym od poniedziałku do piątku. Ze względu na ograniczoną 
liczbę transportów międzyszpitalnych od 01.05.2020 roku ograniczono 
funkcjonowanie jednego zespołu z lekarzem w godzinach od 1900 do 700 oraz 
jednego zespołu w godzinach 700-1900 od poniedziałku do piątku. W związku 
z powyższym na zmianie dziennej od 700 do 1900 pracowało w zespołach 
transportowych do 30.04.2020 r. 19 osób, na zmianie nocnej od 1900 do 700 11 osób. 
Od 01.05.2020 r. liczba ta zmniejszyła się odpowiednio na zmianie dziennej o 3 i na 
zmianie nocnej o 3 osoby. 

 (akta kontroli str. 448-449, 453-454) 

2.4 Procedury sanitarno-higieniczne mycia i dezynfekcji pojazdów 
oraz urządzenia izolacyjnego 

Zgodnie z przyjętą w marcu 2020 r. procedurą PM24-COVID, po każdym 
zakończonym transporcie pacjenta podejrzanego o COVID-19 zespół zjeżdżał do  
hali Małopolskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, przy ul. Barskiej 12 
w Krakowie. Po wyjeździe ambulansów z hali, zdezynfekować należało również 
klamkę, uchwyt od bramy oraz wszystkie inne powierzchnie i miejsca, z którymi 
zespół miał styczność. Dezynfekcję przeprowadzano przy użyciu aparatu 
Nocospray, preparatem Nocolyse.  

(akta kontroli str. 83-84, 88, 209-210, 411-412, 427-430, 448, 451, 519-534) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NIK ocenia pozytywnie działania podjęte w KPR w odpowiedzi na informacje 
o rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 na terenie Europy, które polegały na: 
bieżącej aktualizacji procedur postępowania i dostosowywania ich do wymogów 
wynikających z rozwoju sytuacji epidemicznej oraz wytycznych formułowanych 
przez GIS, organizacji szkoleń dla pracowników dotyczących stosowania środków 
ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniących przed czynnikami niebezpiecznymi 
i szkodliwymi oraz skutecznym ubieganiu się o uzupełnienie stanu środków ochrony 
osobistej. 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Uwagi i wnioski 
Wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje  
od formułowania uwag i wniosków. 

 

V. Pozostałe informacje i pouczenia  
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń,  
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 14 lipca 2020 r. 

 

 

 

Kontroler 

Bogusława Pala 
Specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ 

 

 

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 
 

 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


