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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/037 – Organizacja i przygotowanie do działań ratowniczych na autostradach 
i drogach ekspresowych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Kontrolę przeprowadził, na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli1, Mieczysław Fajger, główny specjalista kontroli 
państwowej, upoważnienie do kontroli nr LRZ/78/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Małopolski Urząd Wojewódzki, ul. Basztowa 22, kod: 31 – 156 Kraków, regon     
000514176, zwany w dalszej treści „Urzędem.” 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Józef Pilch, Wojewoda Małopolski od dnia 9 grudnia 2015 r. 
Poprzednio Wojewodą Małopolskim od dnia 12 grudnia 2011 r. do  dnia 8 grudnia 
2015 r. był Jerzy Miller. 

(dowód: akta kontroli str. 3 - 5) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność Wojewody odnośnie 
planowania, organizowania, koordynacji oraz sprawowania nadzoru nad działaniem 
systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (PRM) w zakresie prowadzenia 
działań ratowniczych w zdarzeniach drogowych, w tym na autostradach i drogach 
ekspresowych.  

 
Urząd posiadał zaktualizowany, jednolity tekst Wojewódzkiego Planu Działania 
(WPD) systemu PRM, zawierający procedury organizowania działań ratowniczych 
oraz wymagane opinie i uzgodnienia. Zarówno WPD PRM, jak również 
każdorazowa jego zmiana, publikowana była w Biuletynie Informacji Publicznej 
(BIP). 
WPD PRM był systematycznie aktualizowany celem adekwatnego dostosowywania 
działań zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) do potrzeb akcji ratowniczych. 
Procedury dotyczące zasad i organizacji prowadzenia działań ratowniczych 
w zdarzeniach, w tym w zdarzeniach drogowych na autostradzie i drodze 
ekspresowej, są spójne i pozwalają na sprawne prowadzenie tych działań. 
Stworzono optymalne rozwiązania umożliwiające sprawną wymianę informacji 
i koordynację działań między służbami, prowadzącymi działania ratownicze. 

                                                      
1 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 i z 2016 r., poz. 677 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Ze względu na fakt, że w województwie nie został dotychczas wprowadzony 
ogólnopolski system wspomagania dowodzenia PRM (SWD PRM), w Urzędzie 
podjęto decyzję o wcześniejszym wdrożeniu własnych, wojewódzkich rozwiązań 
teleinformatycznych, z zachowaniem pełnej kompatybilności, z zaprojektowanym  
ogólnopolskim SWD PRM.  
Wprowadzenie w województwie własnego rozwiązania SWD PRM umożliwiło 
pozyskanie pełnego zakresu danych, obrazujących przebieg dysponowania ZRM, 
od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, do czasu 
zakończenia akcji ratunkowej. 
W działalności Urzędu stwierdzono brak w badanym okresie, w ramach 
sprawowanego nadzoru, kontroli ze strony Urzędu dysponentów ZRM, zgodnie 
z wymogiem art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM.  
Mimo stwierdzonej nieprawidłowości, NIK pozytywnie ocenia działania Urzędu 
w ww. zakresie, uwzględniając fakt powierzenia realizacji kontroli w badanym 
okresie Małopolskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu Narodowego Funduszu Zdrowia 
(MOW NFZ) w Krakowie. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 

1. Organizacja i prowadzenie działań ratowniczych na 
autostradach i drogach ekspresowych przez jednostki 
systemu PRM 

 

1.1. Stan organizacyjny systemu PRM na terenie województwa 

 
Urząd na dzień 30 czerwca 2016 r. posiadał zaktualizowaną, ujednoliconą wersję 
„Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 
województwa małopolskiego”, zatwierdzoną w dniu 9 maja 2016 r. przez Ministra 
Zdrowia.  
WPD PRM opracowano według wymogów zawartych w art. 21 ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym3 (ustawa o PRM) oraz 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie 
wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz 
kryteriów kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego4. 
Informacje zawarte w WPD PRM zostały uzgodnione z podmiotami wymienionymi 
w art. 21 ust. 5 ustawy o PRM i zaopiniowane przez właściwe powiatowe 
i wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego. 
W dniu 24 czerwca 2016 r. aneksem Nr 14 dokonano aktualizacji WPD PRM, której 
przedmiotem było, m.in.: 
- przedłużenie na 2017 r. czasu funkcjonowania 5 podstawowych zespołów 
ratownictwa medycznego (ZRM "P"), 

                                                      
3 Dz. U. z 2013 r., poz. 757 ze zm. 
4 Dz. U., poz. 1902 

Opis stanu 
faktycznego 
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- aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych 
w zakresie świadczeń, niezbędnych dla ratownictwa medycznego, według stanu na 
dzień 31 grudnia 2015 r.,  
- aktualizacja wykazu ZRM, funkcjonujących na terenie województwa, według stanu 
na dzień 23 czerwca 2016 r. /kody NATO/. 
Urząd, po uzgodnieniach z podmiotami, o których mowa w art. 21 ust.5 ustawy 
o PRM oraz zaopiniowaniu przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego, 
przesłał aktualizację do akceptacji Ministra Zdrowia, który w dniu 16 sierpnia 2016 r. 
dokonał zatwierdzenia zmian. 
Ujednolicony tekst WPD PRM został podany do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie w BIP. 
WPD PRM zawiera, m.in.:  
1) opis organizacji i zasad koordynacji działań jednostek systemu PRM, w tym 
informacje dotyczące liczby, rozmieszczenia, rejonów operacyjnych ZRM, 
rozmieszczenia szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR), oddziałów szpitalnych 
wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, niezbędnych dla 
ratownictwa medycznego,  
2) ramowy zakres współpracy jednostek Krajowego Systemu Ratownictwa 
Gaśniczego (KSRG), współpracujących z systemem PRM na obszarze 
województwa, 
3) opisy zasad działania jednostek współpracujących z systemem PRM, tj.: 
- podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego (GOPR, TOPR  
i in.), ratownictwa wodnego (WOPR i in.) oraz innych jednostek podległych lub 
nadzorowanych przez MSWiA i MON (Policja, Straż Graniczna, Siły Zbrojne RP), 
- porozumienia Wojewody z wojewodami województw ościennych w zakresie PRM, 
- zaktualizowane mapy do celów ratownictwa medycznego, wymagane stosownymi 
przepisami. 
W planie zawarto również informacje dotyczące zagrożeń występujących na terenie 
województwa, demografii, epidemiologii oraz statystyki medycznej. 
Zakres informacji zawartych w planie obejmuje zarówno dane historyczne 
(statystyka), bieżące, a także planowane w przyszłości zmiany w organizacji 
i funkcjonowaniu systemu PRM, jeżeli zachodzi taka konieczność i podlega on 
bieżącej aktualizacji i zmianom. 
Odnośnie możliwości rezygnacji z publikacji w BIP pełnej wersji WPD PRM 
i ograniczenia się do zamieszczania tylko niezbędnych jego elementów, 
dotyczących ratownictwa, Małgorzata Lechowicz – I zastępca dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej (WPS) Urzędu wyjaśniła, „że można rozważyć takie rozwiązanie, 
zwłaszcza do tych części planu, których publikowanie nie jest niezbędne do 
pozyskania przez mieszkańców danego obszaru przydatnych im informacji, takich 
jak: 
- charakterystyka potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia mogących wystąpić na 
obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych 
i awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej, 
- sposób koordynowania działań jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 
1 ustawy o PRM, 
- opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego 
w celu dokonania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia 
koniecznych łączy telekomunikacyjnych, zapewniających możliwość niezbędnych 
przekierowań połączeń z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
(WCPR) do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, PSP i dysponenta ZRM. 
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W ten sposób powstałby dokument podzielony na część dostępną w BIP, która 
byłaby przejrzysta i interesująca dla obywatela oraz część dedykowaną dla 
podmiotów, które funkcjonują w ramach systemu PRM, współpracują z systemem 
lub mają wpływ na jego organizację. 
Takie działanie wymagałoby jednak zmiany odpowiednich przepisów regulujących 
zawartość i sposób publikacji planu.” 
                 (dowód: akta kontroli str. 6 - 36) 
 
Zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia, wydaną na wniosek Wojewody, na terenie 
województwa działało łącznie 135 ZRM, w tym 40 specjalistycznych ZRM „S” oraz 
95 podstawowych ZRM „P”. 
Czasokres działania poszczególnych typów ZRM przedstawiał się następująco 
- całodobowo – 36 ZRM „S” i 66 ZRM „P” - razem 102 ZRM, 
- czasowo (12 godzin) – 1 ZRM „S” i 14 ZRM „P” – razem 15 ZRM, 
- czasowo (16 godzin) – 2 ZRM „S” i 14 ZRM „P” – razem 16 ZRM, 
- okresowo – 1 ZRM „S” i 1 ZRM „P” – razem 2 ZRM. 
Teren działania i miejsca stacjonowania ZRM w województwie zostały podzielone na 
dwa rejony operacyjne:  
a) rejon krakowski, w którym do 30 września 2016 r. stacjonowało 26,33 ZRM „S” 
i 52,83 ZRM „P”, 
b) rejon karpacki, w którym do 30 września 2016 r. stacjonowało 11,63 ZRM „S” 
i 28,79 ZRM „P”. 
W sytuacji wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (zdarzenie masowe, klęska 
żywiołowa, awaria) dysponenci mogą uruchomić dodatkowe ZRM, które mogą 
wspomagać działania ratownicze. 
W ramach systemu PRM działało:  
- 21 SOR na bazie szpitala uniwersyteckiego oraz szpitali wojewódzkich 
i powiatowych,  
- 10 zakontraktowanych izb przyjęć oraz 2 w razie zaistniałej potrzeby, w dwóch 
szpitalach psychiatrycznych (Kraków, Andrychów),  
- Centrum Urazowe w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, zapewniające szybką, 
wielospecjalistyczną pomoc na najwyższym poziomie referencyjnym, zarówno 
ofiarom pojedynczych wypadków, jak i niebezpiecznych zdarzeń masowych, które 
jest w stanie udzielić doraźnej pomocy około 70 - 80 osobom jednocześnie,  
- Centralny Ośrodek Ratownictwa Radiacyjnego w Krakowie, 
- Regionalny Ośrodek Replantacji Kończyn w Krakowie,  
- Małopolskie Centrum Oparzeniowo – Plastyczne w Krakowie,  
- Ośrodek Terapii Hiperbarycznej w Krakowie,  
Centrum Leczenia Hipotermii Głębokiej w Krakowie, 
- sieć teletransmisji EKG w całym województwie. 
Na terenie województwa funkcjonowały dwie skoncentrowane dyspozytornie 
medyczne (SDM) z łączną liczbą 18 stanowisk dyspozytorskich, a to: 
- SDM Nr 1 usytuowana w Krakowie, obsługująca 13 powiatów oraz dysponująca 
12 stanowiskami dyspozytorskimi,  
- SDM Nr 2 usytuowana w Tarnowie, obsługująca 9 powiatów oraz dysponująca 
6 stanowiskami dyspozytorskimi. 
Przez teren województwa przebiega autostrada A-4, nieprzerwanie przez teren 
8 powiatów oraz droga ekspresowa S-7, fragmentami przez teren 3 powiatów. 
Województwo posiadało łącznie 60 ZRM, w tym 17 ZRM „S” i 43 ZRM „P”, 
zlokalizowanych i działających na obszarach, przez które przebiega autostrada A-4 
(13 ZRM „S” i 30 ZRM „P”) i droga ekspresowa S-7 (3 ZRM „S” i 13 ZRM „P”). 
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Maksymalny czas dojazdu ZRM po drogach z miejsca stacjonowania do 
najbliższego wjazdu na autostradę A-4 (na podstawie aplikacji „gogle maps”) 
wynosił 23 minuty, natomiast na drogę ekspresową S-7 wynosił 22 minuty. 
Wojewoda dokonywał analiz czasu dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia 
i podejmował działania organizacyjne w postaci dyslokacji stacjonowania ZRM, 
celem zapewnienia ustawowych parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia 
ZRM, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. 
Średni czas dojazdu ZRM do zdarzeń drogowych, powstałych na autostradzie lub 
drodze ekspresowej, wynosił 8 minut. 
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 sierpnia 2016 r. w województwie miało 
miejsce 384.502 interwencji w zdarzeniach ogółem. 
Liczba interwencji z przekroczeniami maksymalnego czasu dojazdu na miejsce 
zdarzenia z powodu natężenia ruchu na drogach, stanu nawierzchni, warunków 
pogodowych oraz odcinka drogi, na której doszło do zdarzenia, wyniosła 23.732, tj. 
6,17% liczby wszystkich interwencji. 
                   (dowód: akta kontroli str. 37 - 76) 
 
Organizacja sieci oraz rodzaje lotnisk/lądowiska dla śmigłowców ratowniczych 
w województwie, będących w dyspozycji SOR, przedstawia się następująco: 
1) SOR posiadające lotnisko, spełniające wymagania § 3 ust. 7 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału 
ratunkowego5 (rozporządzenie MZ w sprawie SOR) - brak, 
2) SOR posiadające lądowisko, spełniające wymagania § 3 ust. 8 rozporządzenia 
MZ w sprawie SOR - 9, 
3) SOR posiadające lądowisko, spełniające wymagania § 3 ust. 10 rozporządzenia 
w sprawie SOR – 10 + 1 (SOR Miechów w trakcie realizacji, z planowanym 
zakończeniem dostosowania w terminie do grudnia 2016 r.), 
4) oddziały nie spełniające wymagań dla lądowisk w myśl rozporządzenia MZ 
w sprawie SOR – 1 (SOR 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ 
w Krakowie – posiada lądowisko w odległości 2 km). 
W województwie, na lotnisku Kraków – Balice, znajduje się dyspozytornia Oddziału 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego w Warszawie (SP ZOZ LPR), która dysponuje 1 ZRM „S.” 
Na terenie województwa znajdowało się ponadto 176 gminnych miejsc do 
lądowania. 
Są to miejsca lądowania śmigłowców, wyznaczone w każdej gminie, celem 
przekazania pacjenta z naziemnego ZRM do śmigłowca i odtransportowania go do 
specjalistycznego ośrodka, wyposażonego w lądowisko całodobowe. 

       (dowód: akta kontroli str.64 – 66 i str. 77) 

 

1.2. Organizacja i realizacja działań ratowniczych na autostradach i drogach 
ekspresowych 

 
Najnowsza sieć jednostek sytemu PRM w województwie powstała w listopadzie 2014 r., 
na podstawie analiz dotychczasowego działania systemu PRM, danych z lat 
poprzednich oraz konieczności uwzględnienia w systemie PRM działań ratowniczych na 
oddanej do użytkowania autostradzie A-4 i drodze ekspresowej S-7.  
Pozyskiwane na bieżąco dane o funkcjonowaniu ZRM służyły do planowania 

                                                      
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 178 
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i wprowadzania kolejnych modyfikacji sieci rozmieszczenia, mających na celu 
usprawnienie działania całego sytemu PRM w województwie. 
Dzięki wprowadzonemu w województwie od 2013 r. oprogramowaniu SWD PRM, 
na bieżąco można określać ilość interwencji w obszarze działania ZRM, rejonie 
operacyjnym i poza nim, dla każdego funkcjonującego ZRM oraz czas dojazdu na 
miejsce zdarzenia. 
Informacje szczegółowe o bieżącym stanie bazy leczniczej, w tym o ilości wolnych 
łóżek na oddziałach szpitalnych w podmiotach leczniczych województwa, pozyskuje 
lekarz koordynator ratownictwa medycznego drogą elektroniczną. 
Szczegółowe informacje o systemie uzyskiwania bieżących informacji o gotowości 
jednostek systemu PRM zamieszczono w punkcie 2.1. niniejszego wystąpienia. 

    (dowód: akta kontroli str. 79 - 96) 
 
Autostrady i drogi ekspresowe oraz inne drogi w województwie nie są traktowane 
jako osobny zakres do zabezpieczenia medycznego.  
Sieć drogowa znajduje się w obszarach działania poszczególnych ZRM, gdzie 
prowadzony jest bieżący nadzór nad czasem dotarcia na miejsce zdarzenia, 
niezależnie czy jest to budynek mieszkalny czy autostrada. 
ZRM, w których obszarze działania znajduje się autostrada i drogi ekspresowe, nie 
posiadają odmiennej specyfiki, różniącej je od pozostałych ZRM, działających na 
terenie województwa. 
Urząd systematycznie dokonywał analiz zagrożeń związanych z możliwością 
wystąpienia zdarzeń, w tym o charakterze masowym lub mnogim, mogących 
wystąpić na autostradzie lub drogach ekspresowych, celem jak najszybszego 
dotarcia ZRM do poszkodowanych. 
Określono rzeczywiste, maksymalne czasy dotarcia do odcinków dróg, w tym do 
autostrady i dróg ekspresowych dla ZRM, mających w obszarze działania te drogi.  
Zdaniem Urzędu, „zgodnie z obowiązującą ustawą o PRM w systemie funkcjonuje 
„obszar działania ZRM”, tj. obszar który ma być określony tak, aby ZRM spełniał 
ustawowe parametry czasu, interweniując w jego granicach oraz „rejon operacyjny” - 
który obejmuje, co najmniej jeden obszar działania ZRM.  
Dla uproszczenia można przyjąć, że rejon operacyjny składający się z kilku 
obszarów działania ZRM (kształtowany dowolnie), związany jest z geograficznym 
zasięgiem terytorium działania danego dysponenta jednostki sytemu PRM.   
Podejmując się analizy spełniania parametrów czasowych dla ZRM, łatwo zauważyć 
nieścisłość w ww. ustawie, polegającą na nałożeniu obowiązku obliczania 
parametrów czasowych z liczby wszystkich wyjazdów, a nie z wyjazdów w obszarze 
działania ZRM operacyjnym, czyli tam, gdzie parametry czasowe mają być 
spełnione.  
Interwencje poza obszar, szczególnie poza rejon operacyjny, z reguły są dłuższe 
w czasie, zatem będą wpływać negatywnie na określone ustawowo parametry czasu 
dojazdu ZRM do miejsca zdarzenia.  
Podział na interwencje w rejonie i w obszarze oraz poza nim jest szczególnie istotny 
w analizie funkcjonowania ZRM.  
Chodzi tu o wyjazdy, tzw. wspomagające, czyli m.in. wyjazdy poza rejon operacyjny 
i obszar działania.  
Sytuacja wyjazdu poza rejon zdarza się w przypadku braku wolnego ZRM, 
obsługującego dany teren.  
Wtedy dyspozytor medyczny podejmuje decyzję, czy czekać na zwolnienie ZRM 
z danego rejonu operacyjnego, czy lepiej jest wysłać ZRM z innego obszaru lub 
nawet innego rejonu, który szybciej dojedzie do miejsca interwencji. 
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Jeden ZRM w konkretnym miesiącu może posiadać inny czas interwencji 
w obszarze jego działania, inny w rejonie operacyjnym, a jeszcze inny dla wyjazdów 
poza rejon operacyjny.  
W innym miesiącu ww. parametry także mogą się różnić, nawet w stopniu 
znaczącym.  
Jest to utrudnienie dla wyciągania wniosków o faktycznym stanie zabezpieczenia 
danego terenu przez ZRM.  
Podejmując się rzetelnej i profesjonalnej analizy spełniania parametrów czasowych 
dla ZRM, szczególnie badając przypadki przekroczeń ustawowych parametrów 
czasowych, nie można nie brać pod uwagę, np. danych o ilości przekroczeń czasów 
w kontekście obszaru działania ZRM, rejonu operacyjnego i terenu poza nimi.  
Nieodzowne też jest zauważanie zmiennych dojazdu ZRM do pacjenta, które 
wpływają na czas dojazdu, np. gęstość zabudowań, liczba populacji, ukształtowanie 
terenu czy bieżące warunki drogowe.” 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o PRM, Wojewoda podejmował działania 
organizacyjne, zmierzające do zapewnienia parametrów czasu dotarcia na miejsce 
zdarzenia dla ZRM, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego. 
Celem przeprowadzanych przez Urząd analiz czasu dotarcia ZRM na miejsce 
zdarzenia była zmiana sieci rozmieszczenia ZRM pod kątem zachowania 
ustawowych parametrów dojazdu w jego obszarze działania (mediana, 3 kwartyl, 
czas maksymalny) do miejsca zdarzenia drogowego. 
Czas dojazdu ZRM nie jest analizowany pod kątem dotarcia do wybranego miejsca 
na mapie, np. autostrady, lecz analizy odnoszą się do konkretnych wyjazdów do 
danych miejsc. 
Maksymalne czasy dojazdu ZRM po drogach, z miejsc stacjonowania do 
najbliższych wjazdów na autostradę A-4 i drogę ekspresową S-7, były bieżąco 
i systematycznie analizowane celem dostosowania ich do wymogów maksymalnego 
czasu dotarcia na miejsce zdarzenia, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o PRM. 
Podczas tworzenia nowej sieci jednostek systemu PRM, a także przy jej zmianie, 
w zakresie ustalania miejsc stacjonowania ZRM w okolicy autostrady, drogi 
ekspresowej czy ogólnie rozumianej sieci dróg, brana była pod uwagę, w pierwszej 
kolejności, możliwość jak najwcześniejszego wjazdu na odpowiedni pas drogowy, 
celem jak najszybszego dotarcia do miejsca zdarzenia. 

                   (dowód: akta kontroli str. 81 - 88) 
 

Ze względu na brak wyodrębnienia autostrad/dróg ekspresowych, jako osobnych 
elementów do zabezpieczenia medycznego, w Urzędzie nie zostały opracowane 
osobne procedury działania ZRM dla wypadków mnogich bądź masowych, 
mogących na nich wystąpić. 
Urząd w ramach procedur wewnętrznych, do użytku służbowego, szczególnie dla 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), opracował procedury 
postępowania na wypadek różnych zdarzeń i katastrof, na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
W 2012 r. Ministerstwo Zdrowia, w związku z EURO 2012, przekazało wytyczne 
WHO z 2010 r., dotyczące listy kontrolnej działań szpitala w ramach reagowania 
kryzysowego oraz wzór szpitalnego planu postępowania podczas wypadków 
masowych, które przekazane zostały podmiotom leczniczym (SOR, izbom przyjęć, 
ZRM) i mają one charakter pomocniczy, przy opracowywaniu właściwego planu 
reagowania kryzysowego dla szpitala. 
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W czerwcu 2015 r. Ministerstwo Zdrowia, z udziałem zespołu ekspertów, 
opracowało wzór procedury postępowania na wypadek zdarzeń masowych, która 
dotyczy typu zdarzenia, a nie jego miejsca pn. „Zalecenia konsultanta krajowego 
w dziedzinie medycyny ratunkowej dotyczące procedur postępowania na wypadek 
wystąpienia zdarzenia mnogiego/masowego.” 
Zostały one przekazane do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
(WBiZK) Urzędu oraz odpowiednim podmiotom leczniczym, tj. SOR, ZRM, Centrum 
Urazowemu w Krakowie, izbom przyjęć i jednostkom organizacyjnym 
wyspecjalizowanym w zakresie ratownictwa medycznego. 
W lipcu 2016 r. Wojewoda zwrócił się pisemnie do odpowiednich podmiotów 
leczniczych o stosowanie „Procedur postępowania na wypadek wystąpienia 
zdarzenia mnogiego/masowego.” 
W okresie od I półrocza 2015 r. na autostradzie A-4 i drogach ekspresowych, 
przebiegających przez teren województwa, nie zaistniały przypadki zdarzeń 
mnogich/masowych, stąd też Wojewoda nie podsumowywał przebiegu działań 
z udziałem przedstawicieli poszczególnych instytucji, w myśl treści punktu 16 ww. 
Zaleceń. 
Odnośnie zdarzeń mnogich/masowych, Małgorzata Lechowicz – I zastępca 
dyrektora WPS Urzędu wyjaśniła, że Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) nie 
ma możliwości podziału ogólnej liczby zdarzeń, zarejestrowanych na autostradach 
i drogach ekspresowych, na mnogie i masowe.  
Ponadto ustawodawca nie przewiduje w sporządzanych sprawozdaniach podziału 
na zdarzenia mnogie i masowe. 
W związku z faktem, iż każde zdarzenie mnogie w toku akcji ratowniczej może 
zostać zakwalifikowane jako masowe, np. w związku z pogorszeniem się stanu 
zdrowia poszkodowanych i koniecznością zadysponowania dodatkowych ZRM, 
zdarzenie mnogie automatycznie stanie się zdarzeniem masowym.  
W związku z powyższym KPR nie dzieli tych dwóch zdarzeń na oddzielne grupy.” 

 (dowód: akta kontroli str. 82) 
 
Wojewoda, działając na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o PRM, swoimi decyzjami 
powołał na stanowisko lekarza – koordynatora ratownictwa medycznego w WCZK 
Urzędu 7 lekarzy, niezbędnych do zapewnienia całodobowej realizacji zadań, 
wynikających z ustawy. 
Zgodnie z regulaminem, lekarz koordynator ratownictwa medycznego 
odpowiedzialny jest za: 
- udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej 
pomocy w zakresie rozdysponowania ZRM w miejsce zdarzenia, włączenie w razie 
potrzeby jednostki PRM spoza obszaru działania jednego dyspozytora, a także ZRM 
LPR i jednostek PRM z obszaru innego województwa, zgodnie z zawartymi 
porozumieniami, 
- przekazywanie dyspozytorowi medycznemu szczegółowych informacji, 
ułatwiających prowadzenie czynności ratunkowych, a zwłaszcza o ilości wolnych 
miejsc poza obszarem działania jednego dysponenta w SOR i szpitalnych 
oddziałach intensywnej terapii, przy czym kontakt z dyspozytorem medycznym 
odbywa się przy użyciu łączności telefonicznej lub na ustalonym kanale radiowym, 
- koordynowanie transportu osób poszkodowanych do współpracujących 
z systemem PRM szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych, niezbędnych dla ratownictwa medycznego, 
- przedstawianie na posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego (WZZK) informacji na temat funkcjonowania systemu PRM na terenie 



 

10 

 
 
 

województwa, realizowanych przez dyżurnego lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego zadań oraz przebiegu prowadzonej akcji ratunkowej, w szczególności 
w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia znacznej liczby osób, powstałej 
w wyniku wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych, 
- sporządzanie z prowadzonych czynności, wymaganej dokumentacji w oparciu 
o otrzymane informacje, raporty i przesyłanie jej, według ustalonych zasad, na 
odpowiednie szczeble zarządzania lub według indywidualnej decyzji przełożonych. 
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego dysponuje wszystkimi środkami 
teleinformatycznymi oraz łącznościowymi w postaci radiotelefonów, zestawów 
komputerowych, monitorów, konsoli operatorskich i dyspozytorskich, niezbędnymi 
do prowadzenia koordynacji działań ratowniczych. 
Stanowisko dyżurne wyposażone było we wszelką dokumentację wspomagającą 
działania ratownicze w postaci planów ratowniczych, map, procedur działań, 
wykazów telefonów. 
Dokumentacja wspomagająca dotyczy również organizacji działań na autostradzie 
i drodze ekspresowej. 
Tryb pracy, środki łączności oraz sprzęt jakim dysponuje lekarz koordynator 
ratownictwa medycznego opisano w punkcie 2.1 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 97 – 103 i str. 77 - 78) 
 

W okresie objętym kontrolą, na odcinku autostrady A-4 i drogi ekspresowej S -7, 
leżących na terenie województwa, wystąpiło 219 zdarzeń drogowych, w tym 
126 zanotowanych w rejonie działania dyspozytorni medycznej Kraków oraz 
93 zdarzenia odnotowane w rejonie działania dyspozytorni medycznej Tarnów. 
W zdarzeniach uczestniczyło 282 pojazdów uczestników ruchu i 339 osób.  
Liczba poszkodowanych wynosiła łącznie 334 osoby, w tym 167 osób zostało ciężko 
rannych oraz tyle samo, tj. 167 osób lekko rannych. 
W wyniku prowadzonych akcji ratowniczych obyło się bez ofiar śmiertelnych. 
Wszystkie ZRM, uczestniczące w akcjach ratowniczych, udzieliły pomocy 
poszkodowanym na miejscu zdarzenia, przy czym w 191 przypadkach pomocy 
udzieliły ZRM, działające na swoim terenie macierzystym oraz 28 spoza 
macierzystego rejonu działania. 
Analiza wyjazdów nie wykazała przekroczeń maksymalnego czasu dotarcia na 
miejsce zdarzenia, określonego w art. 24 ust., 1 pkt 3 ustawy o PRM. 
Średni czas dojazdu ZRM na miejsce zdarzenia drogowego na autostradzie i drodze 
ekspresowej wynosił 8 minut. 

    (dowód: akta kontroli str. 58 - 63) 
 
Urząd posiadał 7 uzgodnionych z zarządzającymi autostradą A-4 i drogą 
ekspresową S-7 planów działań ratowniczych (PDR), a to: 
1) PDR dla autostrady A-4 od węzła „Murckowska” w Katowicach (km 340 + 200) do 
węzła „Balice I” (km 401 + 100) opracowany przez zarządzającego tym odcinkiem 
autostrady A-4 - Staleksport Autostrada Małopolska S.A. 
Pierwotny tekst PDR z 2000 r., Staleksport Autostrada Małopolska S.A uaktualnił 
i uzgodnił w marcu 2006 r. i w dniu 11 sierpnia 2006 r. przekazał jeden egzemplarz 
Wojewodzie.  
2) PDR dla: 
a) autostrady A-4 od węzła „Modlniczka” w miejscowości Modlnica (km 0 + 000) do 
(km 2 + 488), 
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b) drogi ekspresowej S-7 od węzła „Modlniczka” w miejscowości Modlnica (km 669 + 
691) do (km 673 + 171), 
c) autostrady A-4 od węzła „Balice I” (km 400 + 871) do węzła „Targowisko” (km 444 
+ 834), 
d) drogi ekspresowej S-7c od węzła „Rybitwy” w Krakowie (km 0 + 000) do węzła 
„Bieżanów” (km 2 + 710). 
PDR został opracowany i zatwierdzony w dniu 22 czerwca 2016 r. przez dyrektora 
GDDKiA Oddział w Krakowie.  
Projekt PDR został uzgodniony z Komendą Wojewódzką PSP w Krakowie w dniu 
14 czerwca 2016 r., Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie w dniu 16 czerwca 
2016 r. i Urzędem w dniu 21 czerwca 2016 r. 
3) PDR dla autostrady A-4 od węzła „Targowiska” (km 444 + 834) do węzła Tarnów 
„Północ” (km 502 + 626). 
PDR został opracowany i zatwierdzony w dniu 22 czerwca 2016 r. przez dyrektora 
GDDKiA Oddział w Krakowie. 
Projekt PDR został uzgodniony z Małopolską Komendą Wojewódzką PSP 
w Krakowie w dniu 14 czerwca 2016 r., Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie 
w dniu 20 czerwca 2016 r. oraz z Wojewodą w dniu 21 czerwca 2016 r. 
4) PDR dla drogi ekspresowej S-7b od miejscowości Myślenice (km 0 + 000) do 
miejscowości Lubień (km 15 + 669). 
Projekt PDR został opracowany i zatwierdzony przez dyrektora GDDKiA Oddział 
w Krakowie w dniu 22 czerwca 2016 r. 
Projekt PDR został uzgodniony z Małopolską Komendą Wojewódzką PSP 
w Krakowie w dniu 14 czerwca 2016 r., Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie 
w dniu 16 czerwca 2016 r. oraz z Wojewodą w dniu 21 czerwca 2016 r. 
Ponadto Urząd jest w posiadaniu PDR dla autostrady A-4 od węzła Tarnów „Północ” 
(km 502 + 626) do węzła Jarosław „Zachód” (km 622 + 292), opracowanego 
i uzgodnionego przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie oraz zatwierdzonego w dniu 
16 grudnia 2015 r. przez dyrektora GDDKiA Oddział w Rzeszowie.  
W dniu 11 stycznia 2016 r. jeden egzemplarz PDR został przekazany Wojewodzie 
przez dyrektora GDDKiA Oddział w Rzeszowie. 
PDR zostały opracowane, uzgodnione i są wykorzystywane w celu zapewnienia: 
- szybkiego i sprawnego systemu alarmowania w sytuacji zaistnienia wypadku, 
pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia, 
- skrócenia czasu dojazdu jednostek ratowniczych do miejsca zdarzenia, 
- szybkiego i pełnego udzielenia pomocy poszkodowanym, 
- koordynacji działań jednostek ratowniczych PSP, OSP, Policji, Pogotowia 
Ratunkowego oraz innych podmiotów ratowniczych i instytucji, wyszczególnionych 
w planie. 

(dowód: akta kontroli str. 104 - 142) 
 

Zdaniem Urzędu, przy realizacji zadań związanych z zapewnieniem przygotowania 
jednostek systemu PRM do prowadzenia działań ratownictwa medycznego na 
autostradzie i drodze ekspresowej, występują następujące trudności i ograniczenia: 
- ograniczona jest możliwość zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przed przybyciem 
służb PSP, zarządzających drogami, Policji, ze względu na brak odpowiedniego do 
tego celu sprzętu w karetce,  
- w przypadku zatorów drogowych (korków) bardzo utrudnione jest poruszanie się 
karetek, niekiedy nawet pasem awaryjnym, a także powoduje konieczność 
korzystania z dróg technicznych, przejazdów awaryjnych, demontażu barier 
ochronnych,  
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- przypadki nieprawidłowego określenia miejsca zdarzenia, co do kierunku jazdy lub 
km drogi przez zgłaszającego, co wydłuża czas dojazdu na miejsce zdarzenia, ze 
względu na brak możliwości zawrócenia.  

                (dowód: akta kontroli str. 83) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie6 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

2. Wymiana informacji i koordynacja działań pomiędzy systemem 
PRM a służbami prowadzącymi działania ratownicze 

 

2.1. Łączność i wspomaganie dowodzenia systemu PRM 
 
Na potrzeby systemu PRM istnieje możliwość lokalnej łączności z innymi służbami 
ratowniczymi za pomocą kanału B-112.  
Kanał ten jest zaprogramowany na radiowych łączach w ZRM województwa i można 
go w razie potrzeby używać zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w WPD PRM, 
rozdział II, załącznik nr 11, ppkt.2.1. 
W przypadku zaistnienia potrzeby zapewnienia doraźnej, lokalnej, tj. w obrębie 
prowadzonych działań ratowniczych, łączności pomiędzy kierującym akcją 
medyczną, a przedstawicielem ZRM, kierującym działaniami ratowniczymi 
przedstawicielem PSP, dowodzącym przedstawicielem Policji, w pierwszej 
kolejności ww. osoby uzgadniają osobiście, na miejscu akcji, przełączenie się na 
kanał B-112 oraz jego nasłuch na minimum jednym radiotelefonie ręcznym lub 
samochodowym. 
W przypadku, jeżeli charakter oraz rozmiar zdarzenia uniemożliwiają uzgodnienia 
bezpośrednie ww. osób, poszczególne służby zgłaszają potrzebę komunikacji na 
kanale B-112 poprzez swoje stanowiska kierowania. 
Nawiązywanie bezpośredniej łączności pomiędzy jednostkami KSRG, PRM oraz 
Policji odbywa się również na kanale B-112, który jest radiowym nośnikiem wymiany 
informacji pomiędzy kierującym działaniem ratowniczym, a tymi służbami.  
Wykaz użytkowników tej sieci ujęto w zatwierdzonych przez zastępcę dyrektora 
Departamentu Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW w grudniu 2012 r. 
„Zasadach organizacji i funkcjonowania radiowej sieci współdziałania służb MSW.”  
Na podstawie ww. zasad oraz w oparciu o zatwierdzone przez Komendanta 
Głównego PSP „Zasady organizacji łączności, alarmowania, powiadamiania, 
dysponowania oraz współdziałania na potrzeby działań ratowniczych”, na miejscu 
akcji ratowniczej, w tym również na autostradzie i drodze ekspresowej, 
organizowana jest łączność radiowa pomiędzy kierującym działaniem ratowniczym 
(KDR), a służbami współdziałającymi. 
CPR zlokalizowane jest w Urzędzie, jako jednostka organizacyjna WBiZK Urzędu 
i swoim działaniem obejmuje teren całego województwa. 

                                                      
6 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: 
pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W Centrum znajdowało się 30 stanowisk dla operatorów CPR oraz zatrudnionych 
bylo 89 operatorów numerów alarmowych.  
Usytuowane w Urzędzie WCZK zapewniało obieg informacji i koordynuje działania 
podmiotów prowadzących działania ratownicze na terenie województwa. 
Zakres działań WCZK obejmuje zarówno postępowanie lekarza koordynatora 
ratownictwa medycznego, jak i dyżurnego operacyjnego WCZK, od momentu 
przyjęcia zgłoszenia o zaistniałej sytuacji masowego zagrożenia zdrowia lub życia  
do momentu zakończenia działań ratowniczych. 
Dyrektor WBiZK Urzędu odpowiedzialny jest za współdziałanie WCZK z organami 
i instytucjami powołanymi do prowadzenia akcji ratunkowych oraz sprawuje nadzór 
nad organizacją i funkcjonowaniem WCZK i działającymi w jego ramach lekarzami 
koordynatorami ratownictwa medycznego. 
Kierownik WCZK nadzoruje bezpośrednio pracę dyżurnych operacyjnych i lekarzy 
koordynatorów ratownictwa medycznego, natomiast dyżurny operacyjny WCZK 
odpowiedzialny jest za: 
- utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami i instytucjami biorącymi udział w akcji 
ratowniczej,  
- monitorowanie i zbieranie informacji z przebiegu działań oraz współpracę 
z lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, 
- bieżące informowanie o rozwoju sytuacji dyrektora WBiZK Urzędu, 
- sporządzanie z prowadzonych czynności wymaganej dokumentacji w oparciu 
o otrzymane meldunki, informacje, raporty i przesyłanie jej według ustalonych zasad 
na odpowiednie szczeble zarządzania lub według indywidualnej decyzji 
przełożonych. 
            (dowód: akta kontroli str. 143 – 144 i str. 88 - 89) 
 
W dniu 8 października 2015 r. Wojewoda zawarł z Ministrem Administracji 
i Cyfryzacji - Centrum Projektów Informatycznych porozumienie w sprawie zasad 
przekazywania składników majątkowych oraz praw i obowiązków wynikających 
z umów (z 9 kwietnia 2013 r. - Nr 2013/CPI/17/KONCEPT, 16 kwietnia 2014 r. - Nr 
2014/CPI/39/WASKO, 13 listopada 2014 r. – Nr 2015/CPI/17/Medenit, 14 stycznia 
2015 r. – Nr 2015/CPI/1/DGT, 12 lutego 2015 r. - 2015/CPI/31/DGT, 20 lutego 
2015 r. - Nr 2015/CPI/35/PIDIKOM, 14 lipca 2014 r. – Nr CPI/76/MCX, 16 kwietnia 
2015 r. – Nr CPI/81/DGT, 15 września 2015 r. – Nr CPI/135/Medenit), zawartych 
w ramach projektu informatycznego, dotyczącego przygotowania budowy 
i wdrożenia systemu informatycznego powiadamiania ratunkowego na potrzeby 
SWD PRM.  
W oparciu o uprzednio zawarte umowy i ww. porozumienie Urząd otrzymał: 
1) W dniu 15 listopada 2015 r. 36 zestawów komputerowych i 72 monitory. 
Wartość początkowa każdego zestawu komputerowego oraz 2 monitorów wynosiła 
3.977,82 zł, łącznie 143.201,52 zł. 
2) W dniu 3 marca 2016 r.: 
- 1 stanowisko dostępowe oraz 2 monitory o wartości początkowej 4.723,20 zł, 
- 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz 2 monitorami o wartości 
początkowej 4.042,00 zł każdy, łącznie 8.084,00 zł, 
- 2 konsole operatorskie o wartości początkowej 11.048,35 zł każda, łącznie 
22.096,00 zł, 
- 18 konsoli dyspozytorskich z aplikacją wspomagania i zestawem nagłownym 
o wartości początkowej 8.958,59 zł każda, łącznie 161.254,62 zł. 
Łączna, początkowa wartość sprzętu wyniosła 339.359,34 zł. 



 

14 

 
 
 

Na podstawie protokołów „PT” ww. środki trwałe zostały przyjęte przez Urząd, 
spełniały wymagania funkcjonalne i były wykorzystywane w całości na potrzeby 
SWD PRM. 

     (dowód: akta kontroli str. 168 - 236) 
 

W województwie nie został jeszcze wprowadzony ogólnopolski SWD PRM.  
W Urzędzie podjęto decyzję o wcześniejszym wdrożeniu własnych, wojewódzkich 
rozwiązań teleinformatycznych, z zachowaniem kompatybilności z zaprojektowanym  
ogólnopolskim SWD PRM.  
Bazą planowanych zmian był SWD PRM rozwijany w KPR oraz wdrożony przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego projekt pn. „Budowa 
zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu 
satelitarnego w Małopolsce”.  
W województwie SWD PRM jest rozwijany w KPR od 2000 r. i wtedy została 
wdrożona pierwsza wersja systemu, składająca się ze specjalistycznego 
oprogramowania dyspozytorskiego, zainstalowanego na 7 stanowiskach 
w dyspozytorni medycznej, wraz modułami obsługi terminali ambulansów, 
rejestratora rozmów i serwera telekomunikacyjnego.  
Kolejnym etapem była centralizacja zarządzania ZRM, obejmująca swym zasięgiem 
kilka dyspozytorni, będących w strukturze organizacyjnej KPR.  
W związku z tym, koniecznym okazała się rozbudowa systemu o moduły aplikacji do 
stacji wyjazdowych, połączone przez sieć z centralnym serwerem zlokalizowanym 
w głównej dyspozytorni.  
Pod koniec 2006 r., dysponując środkami finansowymi na rozwój SWD, KPR 
wdrożyło SWD w 12 miejscach swojego stacjonowania.  
Przedmiotem rozwoju były również dodatkowe licencje posiadanego 
oprogramowania komputerowego.  
W konsekwencji uruchomiono i wdrożono system obejmujący dyspozytornię KPR, 
wszystkie stacje wyjazdowe oraz monitoring GPS ambulansów, z podglądem na 
żywo, na stanowiskach dyspozytorskich.  
W 2008 r. dodatkowo wdrożono moduł aplikacji grafik, serwer administracji 
z systemem backupu danych, rozwinięto oprogramowanie ERP (kadry - płace, 
finanse - księgowość, magazyny), moduł raportów i analiz, platformę integracyjną 
SWD - Automapa. 
W związku z pozytywną oceną systemu do zarządzania ambulansami, 
funkcjonującego w KPR, w 2011 r. Samorząd Województwa Małopolskiego 
postanowił zbudować podobny system na pozostałym obszarze województwa. 
Było to możliwe dzięki uruchomieniu projektu pn. „Budowa zintegrowanych 
systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego 
w Małopolsce”. 
Jego beneficjentami stało się 20 dysponentów ratownictwa medycznego 
w województwie. 
Projekt zakładał nie tylko wyposażenie w SWD wszystkich dysponentów 
ratownictwa medycznego w województwie, ale również poszerzenie projektu, 
w stosunku do funkcjonalności systemu użytkowanego przez KPR, o moduły 
zintegrowanych konsol radiowo - telefonicznych, wyposażenie ambulansów 
w tablety i drukarki ze specjalistycznym oprogramowaniem do komunikacji 
z centrami dyspozytorskimi i nawigacji do miejsca zdarzenia. 
Jego celem było utworzenie zintegrowanego systemu informatycznego do 
zarządzania i monitoringu ZRM, wraz z satelitarnym pozycjonowaniem wszystkich 
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pojazdów, z założoną poprawą komunikacji między służbami ratownictwa 
medycznego. 
Dostawy sprzętu i oprogramowania dla potrzeb dysponentów systemu PRM 
w województwie zakończyły się 2 grudnia 2011 r. 
W efekcie wyposażono wszystkie jednostki w województwie w kompletny 
i zintegrowany system. 
Warunkiem koniecznym było, aby system w całym województwie oraz istniejący 
system w KPR były zintegrowane i mogły wymieniać ze sobą dane, niezbędne do 
zintegrowanego zarządzania ambulansami. 
W ramach umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Małopolskiego oraz 20 dysponentami jednostek systemu PRM z terenu 
województwa, dostarczono sprzęt i oprogramowanie pozwalające na obsługę 
zgłoszeń alarmowych oraz wyjazdów od momentu odebrania zgłoszenia, przez 
decyzję wyjazdu, podgląd na lokalizację ZRM na mapie cyfrowej, aż po zarządzanie 
akcją ratunkową, z wykorzystaniem tabletów medycznych, a nawet rozliczanie 
wyjazdów oraz zarządzanie czasem pracy. 
Na przestrzeni lat 2011 – 2012 żadna z jednostek, które otrzymały sprzęt 
i oprogramowanie nie wycofała się z omawianego projektu, a sukcesywne prace nad 
likwidacją występujących problemów, pozwoliły na przejście do kolejnego etapu 
zmian, tj. utworzenia i przejęcia funkcji przez SDM. 
Wszystkie zdiagnozowane błędy w oprogramowaniu i łączności były korygowane na 
bieżąco przez firmę informatyczną, odpowiedzialną za wdrażane rozwiązania.  
Mając na względzie potencjalne zagrożenia, związane z wdrażaniem, przekazanego 
w ramach ww. projektu systemu teleinformatycznego, Wojewoda wydał zarządzenie 
Nr 363/11 z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powrotu dysponentów jednostek 
systemu PRM w województwie, wdrażających projekt „Budowa zintegrowanych 
systemów informatycznych do zarządzania i monitoringu satelitarnego 
w Małopolsce”, do stanu pierwotnego, obowiązującego przed jego wdrożeniem. 
Zarządzenie zakazywało korzystania z nowego sytemu (sprzętu i oprogramowania) 
do czasu uzyskania udokumentowanego orzeczenia o bezpieczeństwie wdrażanych 
rozwiązań. 
Wprowadzenie takiego modelu zarządzania systemem PRM na terenie 
województwa było możliwe dzięki wdrożeniu w województwie - w dyspozytorniach, 
ambulansach, WCPR – jednolitego oprogramowania informatycznego typu SWD.  
Oprogramowanie to wspiera pracę dyspozytora medycznego, ZRM oraz pracę 
pogotowia ratunkowego, jako jednostki z wykorzystaniem narzędzi monitoringu 
satelitarnego GPS i modułu Systemu Informacji Geograficznej (GIS).  
Uruchomiony system umożliwia zarządzanie i monitoring satelitarny wraz 
z przekazywaniem, wymianą i gromadzeniem informacji między jednostkami 
działającymi w ramach PRM.  
Wprowadzone rozwiązania umożliwiają dodatkowo prowadzenie na bieżąco 
monitoringu systemu PRM i bieżący dostęp do informacji o działaniach wszystkich 
ZRM, rozlokowanych na terenie województwa. 
Centralizacja zarządzana ruchem karetek wpłynęła na optymalizację interwencji 
w zakresie wyjazdów ambulansów poza przypisane im rejony operacyjne, ponieważ 
dysponowany jest ZRM, który dojedzie do miejsca zdarzenia, w jak najkrótszym 
czasie.  
Taki sposób dysponowania powoduje, iż pomoc poszkodowanym lub potrzebującym 
pomocy, dociera zdecydowanie wcześniej niż w okresie działania rozproszonych 
dyspozytorni lokalnych. 
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Pozytywnym skutkiem wdrożenia SDM była także możliwość szybkiego 
zadysponowania wielu ZRM, z terenów różnych powiatów, w przypadkach zdarzeń 
masowych, np. wypadki samochodowe z wieloma poszkodowanymi, co nie byłoby 
możliwe w poprzednim stanie rzeczy.  
System SWD PRM umożliwia zbieranie wszelakich danych i ich bieżącą analizę.  
Od 2013 r. dzięki wprowadzonym SDM i oprogramowaniu SWD, dane dotyczące 
działania ZRM (zakres zgodny ze wzorem „Karty zlecenia wyjazdu”, z wyłączeniem 
danych osobowych) można pozyskiwać na bieżąco, w razie potrzeby nawet 
każdego dnia.  
Wdrożenie w województwie SWD PRM pozwala na centralizację zarządzania ZRM 
na terenie województwa, co ułatwia sprawną koordynację działań ratunkowych na 
całym jego terenie, pozwalając na pełne wykorzystanie zasobów systemu PRM 
w celu zabezpieczenia populacji województwa w świadczenia medyczne z zakresu 
ratownictwa medycznego.  
Wprowadzenie w województwie małopolskim rozwiązania SWD PRM umożliwiło 
pozyskanie pełnego zakresu danych, obrazujących przebieg dysponowania ZRM, 
od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego do czasu 
zakończenia akcji ratunkowej.  
Obszary działania ZRM, aktualne i planowane, analizowane były pod kątem 
wielkości powierzchni, ukształtowania terenu, ilości mieszkańców, sieci dróg 
i warunków drogowych szczególnie w miesiącach zimowych. 
W efekcie, przekroczenia ustawowych parametrów czasowych diagnozowane są 
w kontekście lokalizacji interwencji, tj. w obszarze działania, poza obszarem, 
w rejonie operacyjnym i poza rejonem operacyjnym. 
W związku z ustawowym zapisem, iż parametry czasowe mają być zachowane 
w obszarze działania ZRM, prace nad aktualizacjami WPD w zakresie działania 
ZRM koncentrowały się nad takimi zmianami, które w pierwszej kolejności 
zwiększają szanse dotarcia ZRM w czasie ustawowym, w swym obszarze działania. 
Wdrożone od 1 kwietnia 2014 r. nowe rozmieszczenia ZRM w województwie mają 
zapewnić szybszy dojazd ZRM, przypisanego do innego obszaru lub rejonu 
operacyjnego, niż gdyby dyspozytor czekał na zwolnienie danego ZRM, będącego 
w akcji. 
Działania podejmowane przez Wojewodę odnośnie ciągłej aktualizcji WPD, 
a w szczególności w zakresie optymalizacji działania ZRM, odnosiły się również do 
działań na autostradzie i drogach ekspresowych, bez szczególnej specyfikacji 
organizacji tych działań w sporządzanych dokumentach, tj. regulaminach, planach, 
procedurach, zarządzeniach. 
                    (dowód: akta kontroli str. 84 - 88) 
 

2.2. Współpraca systemu PRM z jednostkami organizacyjnymi innych 
służb i podmiotami ratowniczymi oraz systemami PRM województw 
sąsiednich 

 
Jednostki współpracujące z systemem PRM województwa, wyszczególniono 
w WPD PRM i z nimi dokonano szczegółowych uzgodnień i zapisów, dotyczących 
działań ratowniczych. 
Jednostki współpracujące z systemem PRM województwa, wyszczególnione 
w WPD PRM to: 
- jednostki organizacyjne PSP, 
- jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do KSRG (OSP, ZSR), 
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- podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego (GOPR, TOPR 
i inne podmioty posiadające zgodę MSW), 
- podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego (WOPR i inne 
podmioty posiadające zgodę MSW, 
- inne jednostki podległe lub nadzorowane przez MSW i MON. 
Efektem przeprowadzonych uzgodnień było ustalenie szczegółowych procedur, 
metod działania oraz podziału zadań i obowiązków, realizowanych przez 
poszczególne podmioty w czasie akcji ratowniczej. 
Wypracowane, szczegółowe zasady współpracy zawarto w „Sposobie współpracy 
jednostek systemu PRM z jednostkami współpracującymi z systemem PRM”, który 
jest zawarty w rozdziale II, załącznik nr 11 do tekstu WPD PRM. 
Jednostki współpracujące z PRM, współdziałają nie tylko z jednostkami systemu 
PRM, ale również między sobą i w miarę możliwości udzielają pomocy osobom 
poszkodowanym, w tym także kwalifikowanej, pierwszej pomocy, do czasu 
przybycia ZRM. 
Wykonują szereg zadań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, a także 
efektywnego prowadzenia akcji ratunkowych, będących następstwem nagłych 
i nieprzewidzianych zdarzeń o zróżnicowanej charakterystyce odnośnie rodzaju 
i zasięgu, miejsca wystąpienia, liczby osób poszkodowanych. 
Zasady współpracy zawierają procedury postępowania od momentu przyjęcia 
zgłoszenia o zdarzeniu, w którym są osoby poszkodowane lub też zachodzi 
prawdopodobieństwo zaistnienia stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, do 
momentu zakończenia akcji ratowniczej i przywrócenia stanu faktycznego sprzed 
zdarzenia.  
W województwie nie wystąpiły w badanym okresie przypadki, polegające na 
udzielaniu samodzielnej pomocy medycznej (świadczeń medycznych) przez 
strażaków PSP lub przewożenia rannych w zdarzeniach do placówek medycznych 
samochodami PSP. 
Odnośnie wystąpienia zdarzeń, w trakcie których wyłącznie podmioty PSP 
udzielałyby świadczeń medycznych i przewoziły rannych do placówki pomocy 
doraźnej, bez udziału ZRM, Marek Rut – dyrektor WBiZK Urzędu wyjaśnił, „że takie 
zdarzenie nie wystąpiło i nie mogło wystąpić, przede wszystkim ze względu na to, iż 
samochody ratownicze PSP nie są przystosowane do przewożenia rannych 
(poszkodowanych).” 
W „Sposobie współpracy jednostek systemu PRM z jednostkami współpracującymi 
z systemem PRM” ustalono zasady uzupełniania i odzyskiwania sprzętu 
medycznego jednostek KSRG. 
W celu odtworzenia pełnej gotowości operacyjnej, użyty w medycznych działaniach 
ratowniczych sprzęt, który jest przekazywany wraz z poszkodowanym ZRM, musi 
być niezwłocznie uzupełniony. 
Uzupełnienie w pierwszej kolejności powinno nastąpić na miejscu zdarzenia poprzez 
wymianę na zasadzie „sztuka za sztukę.” 
Zasady współpracy nie określają sposobu postępowania z materiałami biologicznie 
niebezpiecznymi. 
Urząd podejmował próby unormowania procedury postępowania z materiałami 
biologicznie niebezpiecznymi, powstającymi w wyniku wykonywania czynności 
ratunkowych, jednakże z powodu braku wyraźnych unormowań prawnych w tym 
zakresie oraz sprzecznych interpretacji zainteresowanych służb, zagadnienie to 
pozostawiono bez unormowania. 
Odnośnie kwestii postępowania z materiałami biologicznie niebezpiecznymi, 
Małgorzata Lechowicz – I zastępca dyrektora WPS Urzędu wyjaśniła, „że Urząd 
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podejmował w przeszłości starania mające na celu próbę rozwiązania 
przedmiotowej kwestii. Niestety bez kompleksowych uregulowań prawnych, 
z jasnym określeniem podmiotów odpowiedzialnych za usuwanie z miejsca 
zdarzenia materiałów biologicznie niebezpiecznych, niewytworzonych przez ZRM, 
kwestia ta pozostaje otwarta, bowiem Urząd nie ma uprawnień do organizacji, 
nadzoru czy kontroli w tym zakresie i w związku z powyższym, odstąpiono od 
regulowania tej kwestii w planie.” 

(dowód: akta kontroli str. 145 - 167) 
 

Zasady współpracy Wojewody i dysponentów jednostek systemu PRM z organami 
administracji publicznej i jednostkami systemu PRM województw ościennych 
(śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego), określają porozumienia zawarte na 
czas nieokreślony pomiędzy Wojewodą, a Wojewodą Świętokrzyskim w dniu 
2 marca 2009 r., Wojewodą Podkarpackim w dniu 2 kwietnia 2009 r. i Wojewodą 
Śląskim w dniu 2 kwietnia 2009 r. 
Na podstawie zawartych porozumień, w przypadku wystąpienia zdarzeń 
wymagających użycia jednostek systemu PRM z sąsiednich województw, 
współpraca ma przebiegać według następujących reguł: 
- dyspozytor medyczny powiadamia właściwego dla miejsca zdarzenia lekarza 
koordynatora ratownictwa medycznego o potrzebie użycia ZRM drugiej strony 
porozumienia,   
- lekarz koordynator PRM, właściwy dla miejsca zdarzenia, działający w WCZK 
kontaktuje się ze swoim odpowiednikiem z innego województwa o zadysponowanie 
wolnych ZRM celem podjęcia przez nie medycznych czynności ratunkowych na 
miejscu zdarzenia, 
- ZRM, ujęte w WPD PRM sąsiedniego województwa, wykonują medyczne 
czynności ratunkowe, 
- SOR, ujęte w WPD PRM sąsiedniego województwa, udzielają świadczeń opieki 
zdrowotnej, 
- koordynację dysponowania wolnymi ZRM drugiej strony przejmuje lekarz 
koordynator ratownictwa medycznego właściwy dla miejsca zdarzenia. 

     (dowód: akta kontroli str. 251 - 260) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 
3. Nadzór Wojewody nad przygotowaniem ZRM do działań i ich 
realizacją 
 
3.1. Realizacja kontroli u dysponentów ZRM 
 
Urząd w badanym okresie nie prowadził kontroli u dysponentów ZRM. 
Urząd, uprzednio w 2011 r., przeprowadził 31 kontroli ZOZ w zakresie spełniania 
wymogów ustawy o PRM przez ZRM.  
Kontrole nie wykazały poważniejszych uchybień, a zalecenia dotyczące wyposażenia 
ambulansów ZRM dotyczyły 7 ZOZ. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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W 2012 r. Urząd przeprowadził łącznie 14 kontroli, w tym kontrole sprawdzające 
realizację zaleceń z poprzednich kontroli i nie wykazały one nieprawidłowości.  
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. kontrole dysponentów ZRM 
przeprowadzał MOW NFZ w Krakowie, któremu zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy 
o PRM, Wojewoda powierzył przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów 
z dysponentami ZRM na wykonywanie zadań ZRM oraz zawieranie, rozliczanie 
i kontrolę wykonania tych umów. 
Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM, „nadzór nad systemem PRM na 
terenie województwa jest zadaniem wojewody i w ramach tego nadzoru, wojewoda jest 
uprawniony do przeprowadzania kontroli dysponentów jednostek, działających na 
obszarze województwa, w trybie i na zasadach określonych w przepisach o działalności 
leczniczej.” 
W wyjaśnieniu Małgorzata Lechowicz – I zastępca dyrektora WPS Urzędu podała, „że 
Urząd nie przeprowadzał kontroli w badanym okresie, ponieważ w 2011 r. 
przeprowadził 31 kontroli ZOZ w zakresie spełniania przez zespoły wyjazdowe, 
wykazane w rejestrze ZOZ, wymogów określonych w ustawie o PRM.  
W województwie zadania systemu PRM realizowało 21 dysponentów na podstawie 
umów zawartych z Wojewodą, na rzecz i w imieniu którego, działał dyrektor 
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Krakowie.  
Wyposażenie ambulansów ZRM zasadniczo nie odbiegało od wymagań, 
obowiązującej w tym okresie Polskiej Normy, przenoszącej europejskie normy 
zharmonizowane, tj. PN-EN 1789 + A1:2011 oraz od wytycznych Ministerstwa 
Zdrowia, a zalecenia w zakresie wyposażenia ambulansów zespołów wyjazdowych 
dotyczyły 7 ZOZ.  
W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. kontrole dysponentów ZRM 
przeprowadzał NFZ, któremu zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PRM, Wojewoda 
powierzył przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów z dysponentami ZRM 
na wykonywanie zadań ZRM oraz zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych 
umów. Dysponenci  jednostek  systemu PRM w większości korzystali z zapisu art. 
63 ustawy o PRM, gdyż nie wszyscy lekarze ZRM, posiadali kwalifikacje lekarzy 
systemu. W skład zespołów wchodził niewielki odsetek specjalistów medycyny 
ratunkowej, a głównie lekarze posiadający specjalizacje lub będący w trakcie 
specjalizacji w dziedzinach innych niż medycyna ratunkowa, spełniający wymagania 
lekarzy systemu PRM oraz pielęgniarki ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym 
w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, a także anestezjologii i intensywnej terapii 
oraz ratownicy medyczni.” 
Najistotniejsze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli przeprowadzonych 
przez NFZ w badanym okresie dotyczyły:  
- wykazania w rejestrze ZOZ zespołów wyjazdowych, które nie funkcjonują, 
- nieprawidłowych zapisów dotyczących zespołów wyjazdowych zawartych 
w statutach zakładów, 
- używania przez zespoły wyjazdowe, nie będące jednostkami systemu PRM, 
oznakowania ZRM lub znaków analogicznych do wzoru graficznego systemu 
zawierających napis „RATOWNICTWO MEDYCZNE”,  
- nieprawidłowego oznakowania ZRM, 
- braku zezwolenia MSWiA na używanie przez zespoły wyjazdowe, nie będące 
jednostkami systemu PRM, sygnałów świetlnych i dźwiękowych, 
- nieprawidłowego wyposażenia ambulansów ZRM, 
- braku dokumentacji potwierdzającej sprawność aparatury medycznej zespołów 
wyjazdowych, 
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- warunków sanitarnych zaplecza socjalnego zespołów wyjazdowych, 
- niespełniania przez dyspozytorów medycznych wymogów ustawy o PRM, 
- braku w regulaminie porządkowym zapisów dotyczących obowiązków zespołów 
wyjazdowych w przypadku śmierci pacjenta. 
- zespoły wyjazdowe, nie realizujące zadań systemu PRM, a udzielające świadczeń 
zdrowotnych głównie w zakresie transportu sanitarnego w rejestrze ZOZ 
wykazywane były w sposób identyczny, jak ZRM, 
- używanie oznakowania ZRM przez zespoły transportu sanitarnego, 
- używanie przez zespoły transportu sanitarnego sygnałów świetlnych 
i dźwiękowych, pomimo braku decyzji MSWiA, 
- brak jednolitych postanowień inspekcji sanitarnej, dotyczących zespołów 
wyjazdowych, 
- system kodów resortowych nie uwzględniał dyspozytorni. 
Stwierdzone podczas kontroli uchybienia i nieprawidłowości zostały usunięte. 
Nadzór nad prawidłowym wyposażeniem ZRM oraz wymaganymi kwalifikacjami 
personelu, udzielającego medycznych czynności ratunkowych, realizuje MOW NFZ 
w Krakowie, w następujących obszarach:  
a) w ramach przeprowadzania postępowania w sprawie zawierania umów na 
realizację świadczeń opieki zdrowotnej,  
b) zgodnie z treścią § 2 ust. 9 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju ratownictwo medyczne,  
c) poprzez kontrole planowe świadczeniodawców, na podstawie rocznego planu 
kontroli NFZ, podzielonego na kwartały, zatwierdzanego przez Prezesa NFZ.  
W razie potrzeby prowadzone są również kontrole doraźne, podejmowane na 
polecenie Prezesa NFZ, dyrektora MOW NFZ w Krakowie lub na ich wniosek. 
Informacje z kontroli zostały wykorzystane do analiz funkcjonowania systemu PRM 
oraz dalszego jego doskonalenia. 

    (dowód: akta kontroli str. 90 - 95) 
 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. NFZ przeprowadził dwie 
kontrole planowe w zakresie prawidłowości realizacji zadań wynikających z umowy 
w rodzaju ratownictwo medyczne oraz jedną kontrolę doraźną, a to w: 
1) Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu 
w obszarze realizacji umowy przez podwykonawcę ZOZ w Suchej Beskidzkiej. 
Kontrolą objęto zasadność rozliczania świadczeń przez ZRM „P” i ZRM „S”, 
kwalifikacje personelu, stan techniczny i wyposażenie ambulansów, a także 
gotowość do udzielania świadczeń i prawidłowość prowadzenia dokumentacji 
medycznej.  
Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z zastrzeżeniem w odniesieniu do 
dokumentacji medycznej.  
2) KPR, w szczególności realizację umowy przez podwykonawcę Szpital Św. Anny 
w Miechowie, w zakresie prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju ratownictwo medyczne pod kątem zgodności z art. 36 ustawy o PRM oraz 
kwalifikacji personelu, stanu technicznego i wyposażenia ambulansów, a także 
gotowości do udzielania świadczeń w okresie na dzień kontroli, prawidłowości 
prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zasadności rozliczania świadczeń 
w listopadzie 2014 r.  
Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie, z zastrzeżeniem w odniesieniu do 
indywidualnej dokumentacji medycznej. 
3) Kontrolę doraźną w KPR, w szczególności realizację umowy przez 
podwykonawcę Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie, w zakresie 
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prawidłowości realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo 
medyczne w zawiązku z art. 26 i 27 ustawy o PRM oraz rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania 
wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania ZRM. 
Kontrolowany obszar oceniono pozytywnie z zastrzeżeniem w odniesieniu do 
kwalifikacji dyspozytora, który przyjął przedmiotowe wezwanie w dniu 31 lipca 
2015 r., (w ostatnim, aktualnym okresie edukacyjnym zrealizował tylko kurs 
doskonalący, nie odbył seminarium), oraz działań w obszarze praktycznego 
przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego w odniesieniu do wezwania 
w dniu 1 września 2015 r. oraz negatywnie: 
a) w obszarze dotyczącym praktycznego przyjmowania wezwań przez dyspozytora 
medycznego, ponieważ:  
- we wszystkich przypadkach przedmiotowych wezwań, tj. 10 czerwca, 31 lipca 
i 1 września 2015 r. nie podano kodu dyspozytora medycznego przyjmującego 
powiadomienie,  
- dyspozytorzy w dwóch przypadkach, przyjmując  zgłoszenie, nie przeprowadzili 
pełnego wywiadu medycznego,  
b) prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej, ponieważ świadczeniodawca 
nie odnotował informacji pozyskanych podczas prowadzonego w dniu 10 czerwca 
2015 r. wywiadu medycznego w księdze dysponenta ZRM.  
Świadczeniodawcę zobowiązano do:  
- realizowania świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych zgodnie 
z zapisami ustawy o PRM i rozporządzenia o doskonaleniu zawodowym 
dyspozytorów,  
- podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego 
postępowania dyspozytorów medycznych, niezgodnego z zapisami ustawy o PRM, 
ustawy o prawach pacjenta, rozporządzenia o procedurach oraz procedurami 
wspomagającymi podjęcie decyzji,  
- wzmożenia nadzoru i prowadzenie zbiorczej dokumentacji medycznej zgodnie 
z przepisami ustawy o PRM i rozporządzenia o dokumentacji medycznej.  
W związku z nieprawidłowym wywiązywaniem się z umowy na świadczeniodawcę 
nałożono karę w wysokości 56. 140,26 zł. 
W kontrolowanym okresie do Urzędu wpłynęły dwie informacje od MOW NFZ 
w Krakowie dotyczące nieprawidłowości związanych z wykonywaniem umów przez 
dysponentów ZRM, a to:  
1) W karpackim rejonie operacyjnym – informacja dotycząca przerwy w udzielaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w dniu 3 lutego 
2016 r., w godzinach od 7.30 do 17.30, spowodowanej awarią środka transportu 
ZRM „P”, stacjonującego w Dobczycach.  
Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające i stwierdzono, że brak jest 
zabezpieczenia obszaru Miasta i Gminy Dobczyce i gmin Raciechowice, Siepraw 
i Wiśniowa oraz podjęcia działań przez świadczeniodawcę w celu zachowania 
ciągłości udzielania świadczeń, a także niepoinformowanie MOW NFZ w Krakowie 
o zaistniałym zdarzeniu, co należy uznać za niezgodne z warunkami umowy.  
W związku z powyższym, MOW NFZ w Krakowie wezwał Podhalański Szpital 
Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu do realizacji umowy zgodnie 
z przepisami oraz zalecił podjęcie działań mających na celu poprawę komunikacji 
z podwykonawcami. MOW NFZ w Krakowie poinformował również 
świadczeniodawcę, że kolejne tego typu zgłoszenie będzie skutkować nałożeniem 
kary umownej w wysokości do 2 % kwoty zobowiązania wynikającego z umowy.  
2) Krakowskim rejonie operacyjnym – informacja z dnia 1 sierpnia 2016 r., 
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dotycząca awarii środka transportu czasowego ZRM „P”, stacjonującego w Libiążu 
i przerwy w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo 
medyczne - postępowanie wyjaśniające w toku. 
Przekazane Wojewodzie przez MOW NFZ w Krakowie informacje o stwierdzonych 
nieprawidłowościach w toku kontroli podmiotów, realizujących zadania z zakresu 
ratownictwa medycznego, wykorzystano w analizach funkcjonowania systemu PRM 
do dalszego usprawniania działania PRM na terenie województwa. 

 (dowód: akta kontroli str. 90 - 95) 
 
Zgodnie z przywołanym uprzednio art. 49 ust. 1 ustawy o PRM, Wojewoda powierzył 
przeprowadzenie postępowania o zawarcie umów z dysponentami ZRM na 
wykonywanie zadań ZRM, zawieranie, rozliczanie i kontrolę wykonania tych umów 
dyrektorowi MOW NFZ w Krakowie.  
Dyrektor MOW NFZ w Krakowie zawierał umowy, o których mowa w ust. 1, na 
rejony operacyjne, na podstawie planu oraz w ramach środków przewidzianych 
w budżecie państwa, w części, której dysponentem jest Wojewoda. 
W związku powyższym Wojewoda dysponuje kserokopiami tych umów i ich 
aneksów, ponieważ w całości realizację i kontrolę ww. zadań powierzył MOW NFZ 
w Krakowie. 

    (dowód: akta kontroli str. 91 - 92) 
 

3.2. Analizowanie działań ZRM 
 
Informacje związane z wyjazdami ZRM na terenie województwa, od II kwartału 
2013 r. były gromadzone i analizowane przez WPS Urzędu dzięki dostępowi do 
modułu statystycznego oprogramowania SWD PRM, używanego na bieżąco przez 
skoncentrowane dyspozytornie medyczne i ZRM, funkcjonujące na terenie 
województwa. 
W wyniku analiz ww. informacji w 2014 r. opracowano nową sieć jednostek sytemu 
PRM, natomiast w 2015 r. dokonano kolejnych zmian w systemie PRM na terenie 
województwa.  
W niektórych lokalizacjach obserwowano odchylenia od średnich wartości czasu 
dotarcia na miejsce zdarzenia, w porównaniu do średnich dla całego województwa.  
Analizy oparto na jednolitych kryteriach oceny dla całego województwa.  
Do tego celu zostało wykorzystane porównanie obrazujące czas wszystkich 
przekroczeń czasu dotarcia do danej gminy, do czasu ogółem, wszystkich 
interwencji do danej gminy w okresie od 1 listopada 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. 
W analizie uwzględniono również odległość obszaru działania od najbliższego SOR, 
ponieważ ZRM, realizując zlecenie wyjazdu na miejsce zdarzenia, gdzie interwencja 
kończy się przewiezieniem do SOR, zostaje wyłączony z działania na dłuższy czas, 
co jest związane z koniecznością dotarcia do szpitala, pozostawienia pacjenta 
i powrotu do miejsca wyczekiwania.  
W III kwartale 2015 r., WPS Urzędu, w wyniku przeprowadzonej analizy określił 
nowe miejsca stacjonowania dla 5 ZRM, których zadaniem było rozwiązanie ww. 
kwestii, uwzględniając jednocześnie maksymalną ilość lokalizacji, w których, dzięki 
wprowadzonym zmianom, poprawione miały być parametry czasu dotarcia na 
miejsce zdarzenia.  
Powyższe stało się możliwe między innymi dzięki rankingowi gmin, który pozwolił na 
zidentyfikowanie gmin o największym stopniu przekroczenia czasu dotarcia ZRM na 
miejsce zdarzenia z uwzględnieniem podziału na dzień i noc.  
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W dwóch, z pięciu nowych lokalizacji, funkcjonują 16 godzinne ZRM, co wynika 
z przeprowadzonej analizy, która wykazała, iż w obszarze planowanego działania 
ZRM Mszana Dolna i Sułkowice od godz. 19.00 do godz. 23.00 zaobserwowano 
dużą liczbę interwencji, przekraczających czas dotarcia na miejsce zdarzenia, 
większą niż w pozostałych obszarach działania nowych ZRM.  
Jednocześnie podstawowe ZRM, stacjonujące w miejscowości Mszana Dolna 
i Sułkowice, obsługiwały łącznie znacznie większą liczbę gmin niż pozostałe, 
planowane 12 godzinne podstawowe ZRM, które stacjonować będą w miejscowości 
Ochotnica Dolna, Piwniczna - Zdrój i Zawoja. 

       (dowód: akta kontroli str. 80 – 81 i str. 95) 
 

Wojewoda bezpośrednio nie organizował i nie współorganizował wojewódzkich 
ćwiczeń, obejmujących elementy ratownictwa medycznego na autostradzie lub 
drodze ekspresowej, z udziałem podmiotów ratowniczych, niemniej jednak 
w badanym okresie na terenie województwa odbyły się ćwiczenia, obejmujące 
elementy ratownictwa na autostradzie lub drodze ekspresowej, z udziałem 
następujących podmiotów ratowniczych: 
1) W I kwartale 2015 r. - ćwiczenia zorganizowane przez KM PSP w Krakowie 
i GDDKiA  Oddział w Krakowie z zakresu bezpiecznej i sprawnej obsługi przejazdów 
alarmowych, zlokalizowanych na odcinku autostrady A-4 w rejonie operacyjnym KM 
PSP w Krakowie.  
Uczestnikami ćwiczeń były zastępy z Jednostki Ratownictwa Gaśniczego (JRG) Nr 
2,3,4,6 w Skawinie oraz oficer operacyjny KM PSP w Krakowie. 
Z ćwiczeń sformułowano następujące uwagi i wnioski: 
a) Rozpięcie przejazdu awaryjnego (P.A.) podczas ruchu, który odbywa się 
w sposób ciągły na autostradzie jest bardzo niebezpieczne dla ratowników i wymaga 
od KSRG odpowiedniego zabezpieczenia tego miejsca, poprzez odpowiednie 
oznakowanie (światła sygnalizacyjne, znaki ostrzegawcze), a na minimum 100 m 
przed P.A. wymagane jest wyłączenie pasa ruchu autostrady. 
b) Ze względu na brak miejsca – zatok, przeznaczonych na bezpieczny postój 
zastępów KSRG, otwierających P.A., należy rozważyć całkowite wstrzymanie ruchu 
na autostradzie na czas realizacji tych czynności. 
c) Należy podjąć działania, które we współpracy z GDDKiA, doprowadzą do budowy 
kolejnych P.A. w rejonie Krakowa. 
2) W dniach 26 – 28 października 2015 r. – ćwiczenia zorganizowane przez KP PSP 
w Brzesku odnośnie sprawdzenia możliwości dojazdu i wjazdu do autostrady A-4, 
w tym sprawdzenie możliwości rozstawienia sprzętu ratowniczego KSRG. 
Uczestnikami ćwiczeń były zastępy z JRG GBARt2.5/25 i GCBARt5/32 PSP 
w Brzesku. 
Efektem ćwiczeń były następujące efekty i wnioski:  
a) Sporządzenie map w zabezpieczanym przez ww. jednostki rejonie operacyjnym 
autostrady dla celów działań ratowniczych. 
b) Wjazdy alarmowe na autostradę A-4 nr 9 i nr 10 na 479 km otwierają się 
z wielkim trudem, co pochłania dużo czasu na ich otwarcie, dlatego wymagają 
usprawnienia. 
c) Ze względu na brak miejsc – zatok w rejonie Brzeska, przeznaczonych na 
bezpieczny postój zastępów KSRG, otwierających P.A., należy rozważyć całkowite 
wstrzymanie ruchu na autostradzie na czas realizacji tych czynności. 
3) W kwietniu 2016 r. – ćwiczenia zorganizowane przez KP PSP w Brzesku 
odnośnie przestrzegania BHP w trakcie dojazdu oraz zabezpieczania terenu działań 
na autostradzie A-4. 
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Uczestnikami ćwiczeń były zastępy JRG z KP PSP w Brzesku i OSP 
w Szczepanowie i OSP w Jadownikach. 
Po ćwiczeniach sformułowano wnioski odnośnie konieczności całkowitego 
wstrzymywania ruchu na czas przeprowadzania akcji ratowniczej, stosowania przez 
ratowników kamizelek odblaskowych w kolorze pomarańczowym z odblaskami oraz 
w każdym przypadku maksymalne zabezpieczanie dostępnymi środkami miejsca 
zdarzenia.  
 4) W I i II kwartale 2016 r. – ćwiczenia zorganizowane przez KP PSP w Tarnowie 
odnośnie TDR podczas zdarzeń na autostradzie A-4 i drodze krajowej DK-94. 
Uczestnikami ćwiczeń były zastępy JRG Nr 1 i NR 2 Tarnów. 
Po ćwiczeniach sformułowano następujące uwagi i wnioski: 
a) Część pasa autostrady A-4 w powiecie tarnowskim, odcinek od węzła „Brzesko” 
do węzła „Tarnów Północ” nie posiada miejsc – zatok, przeznaczonych na 
bezpieczny postój zastępów KSRG, otwierających P.A., więc należy rozważyć 
całkowite wstrzymanie ruchu na A-4 na czas realizacji tych czynności,  
b) Część pasa autostrady A-4 w powiecie tarnowskim, na odcinku od węzła „Tarnów 
Północ” w kierunku Dębicy posiada miejsca - zatoki, przeznaczone na bezpieczny 
postój zastępów KSRG, otwierających P.A. - otwieranie tych przejazdów jest 
znacznie bezpieczniejsze dla ratowników,  
5) W dniu 1 czerwca 2016 r. – ćwiczenia zorganizowane przez KP PSP w Bochni 
w zakresie działań ratowniczych podczas wypadku masowego autobusu na drodze 
powiatowej Nr 1428 K w miejscowości Dąbrówka. 
Uczestnikami ćwiczeń były zastępy z KW PSP w Krakowie, KP PSP w Bochni i OSP 
KSRG z powiatu bocheńskiego oraz przedstawiciele Policji, Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego i Powiatowego Ratownictwa Medycznego w Bochni. 
Po ćwiczeniach sformułowano następujące uwagi i wnioski: 
a) Pomimo uruchomienia przez KDR kanału współdziałania B-112, służby 
współdziałające nie odpowiadały na prowadzoną korespondencję - należy dążyć do 
tego, by ten kanał był wykorzystywany do komunikowania się między służbami, co 
znacznie usprawni współpracę i wymianę informacji.  
b) Na terenie powiatu bocheńskiego istnieje łączność radiowa służb 
współdziałających, na specjalnie wydzielonym do tego celu kanale radiowym, lecz 
w trakcie przeprowadzonych ćwiczeń, łączność ta nie funkcjonowała w prawidłowy 
sposób, koniecznym jest przypomnienie zasad funkcjonowania tej łączności 
podmiotom pracującym w tej sieci.  
c) Ćwiczenia miały charakter zdarzenia masowego z koniecznością segregacji 
poszkodowanych i w trakcie ćwiczeń segregację prowadziło PRM, natomiast 
w przypadku konieczności prowadzenia segregacji przez ratowników PSP, 
koniecznym jest, by na wyposażeniu JRG znajdował się zestaw do oznakowywania 
w czasie segregacji, dlatego należy doposażyć JRG w 2 zestawy do segregacji 
wstępnej dla grup poszkodowanych, minimum 50 osób każdy,  
d) Przeprowadzone ćwiczenia wskazały na konieczność doposażenia JRG w sprzęt, 
niezbędny do sprawnego realizowania zadań podczas zdarzeń masowych z dużą 
liczbą poszkodowanych: zestaw do tlenoterapii masowej, nosze płachtowe – 
2 sztuki, deska ortopedyczna pediatryczna – 2 sztuki, dodatkowe folie życia 
w liczbie 50 sztuk.  
e) Na potrzeby organizacji terenu akcji został zadysponowany z KP PSP w Brzesku 
dodatkowy namiot pneumatyczny, koniecznym jest dokupienie dodatkowego 
namiotu pneumatycznego, który znajdowałby się na wyposażeniu PCZK lub JRG. 
Dodatkowym wyposażeniem do namiotu powinny być nagrzewnice i maty 
o powierzchni kilku metrów kwadratowych, w kolorach jak przy segregacji 
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poszkodowanych. Ułatwiłoby to organizację terenu akcji i poprawiło komfort 
poszkodowanym oczekującym na udzielenie pomocy medycznej.  
f) Podczas współpracy pomiędzy kierującymi działaniami z ramienia PSP, Policji 
i ratownictwa medycznego pojawił się problem z rozpoznaniem kierującego akcją 
medyczną i kierującego działaniami Policji - zasadnym byłoby, by te służby 
zastosowały oznakowanie swoich dowodzących na takie, które jednoznacznie 
odróżnia się od pozostałych ratowników z danej służby.  
g) Na potrzeby ćwiczeń zarządzanie kryzysowe w prawidłowy sposób poradziło 
sobie z postawionym zadaniem przetransportowania i ulokowania najlżej rannych.  
Należy jednak rozważyć ewentualność, jak zrealizować takie zadanie, np. w czasie 
pory nocnej lub okresach świątecznych/wakacyjnych, kiedy znaczna ilość obiektów 
użyteczności publicznej i transportu publicznego może być trudnodostępna. 
h) Realizacja zadań związanych ze zdarzeniami z dużą liczbą poszkodowanych 
wymaga szybkiego reagowania i użycia dużych zasobów sprzętowych, zasadnym 
zatem jest, by samorządy gminne i powiatowy posiadały aktualny wykaz 
wyposażenia z zakresu obrony cywilnej kraju (transport, lokale zastępcze dla osób 
ewakuowanych, koce, materace itp.).  
i) Analizując czasy dojazdu jednostek OSP z KSRG do zdarzenia (miejsca ćwiczeń), 
potwierdza się konieczność włączania kolejnych jednostek OSP do KSRG. 
6) W maju 2016 r. przedstawiciele KM PSP w Krakowie i GDDKiA Oddział 
w Krakowie dokonali rekonesansu przebiegu autostrady A-4 w rejonie Krakowa 
w zakresie zapoznania strażaków - ratowników z KM PSP Kraków z infrastrukturą 
drogową, tj. wjazdami technicznymi, przejazdami alarmowymi oraz wyjazdami 
ewakuacyjnymi i drogami serwisowymi, przebiegającymi wzdłuż obwodnicy miasta 
Krakowa na autostradzie A-4. 
Po rekonesansie sformułowano następujące uwagi i wnioski:  
a) Podczas szkolenia otrzymano do służbowego wykorzystania dwa piloty, 
otwierające szlabany alarmowe, umożliwiające wyjazd z MOP Bieżanów 
i przekazano je na stan JRG 6 oraz JRG 4.  
b) Drogi serwisowe wzdłuż autostrady w porze zimowej nie są odśnieżane 
cyklicznie, a odśnieżane odbywa się jedynie na zgłoszenie użytkownika.  
c) Drogi serwisowe nie przebiegają wzdłuż całej obwodnicy, występuje konieczność 
zawracania, ponieważ drogi są ślepe i wymagany jest powrót na drogę powiatową 
oraz konieczność wjazdu na drogę serwisową w innym miejscu.  
d) Wjazdy techniczne na autostradę zlokalizowane są jedynie na odcinku obwodnicy 
pomiędzy węzłami: „Balice I” – „Kraków Południe”.  
e) Trwa budowa P.A. pomiędzy węzłem Balice, a węzłem „Kraków Południe”. 
W dalszej części obwodnicy Krakowa na autostradzie A-4, węzeł „Kraków Południe” 
- MOP Bieżanów, zlokalizowane są przejazdy alarmowe pomiędzy jezdniami 
autostrady A-4 w ilości wystarczającej.  
f) Wjazd na autostradę samochodów gaśniczych nie jest możliwy wszystkimi 
wjazdami technicznymi, a obwodnicą, np. ze względu na promień skrętu, różnicę 
poziomów drogi serwisowej - GDDKiA jest w trakcie modernizacji niektórych z tych 
wjazdów.  
g) Wykorzystanie dróg serwisowych jako dojazdu do interwencji dla pierwszego 
rzutu sił i środków KSRG rodzi niebezpieczeństwo niedojechania do konkretnej 
lokalizacji na terenie autostrady A-4 w rejonie Krakowa z uwagi na ww. punkty.  
h) Możliwe jest wykorzystanie dróg serwisowych podczas dojazdów kolejnych sił 
i środków do zdarzeń, po rozpoznaniu miejsca zdarzenia przez pierwszego KDR 
oraz jako alternatywa, podczas braku możliwości dojazdu do zdarzenia, przy 
wykorzystaniu węzłów komunikacyjnych obwodnicy.  



 

26 

 
 
 

          (dowód: akta kontroli str. 261 - 266) 
 

W okresie objętym kontrolą Wojewoda nie realizował, w ramach sprawowanego 
nadzoru, kontroli podmiotów PRM, zgodnie z wymogiem art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o PRM.  
Najwyższa Izba Kontroli uwzględnia fakt, że Urząd wykonał 31 takich kontroli 
w 2011 r. i 14 w 2012 r. oraz, że w ramach sprawowanego nadzoru, powierzył ich 
realizację w badanym okresie MOW NFZ w Krakowie. 
Najwyższa Izba Kontroli, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, ocenia pozytywnie 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

4. Współpraca Wojewody z podmiotami zarządzającymi 
autostradami i drogami ekspresowymi 

 
Podmioty zarządzające autostradami i drogami ekspresowymi współpracowały 
z jednostkami systemu PRM przy realizacji działań ratowniczych poprzez: 
- stałe uzgadnianie wszystkich istotnych elementów zmian PDR na autostradzie A-4 
z zarządzającymi odcinkami autostrady - Staleksportem Autostrada Małopolska S.A. 
w Katowicach, GDDKiA Oddział w Krakowie i w Rzeszowie oraz w zakresie drogi 
ekspresowej S-7 z GDDKiA Oddział w Krakowie, 
- informowanie na bieżąco Wojewody o utrudnieniach, czy zamknięciu danego 
odcinka autostrady lub drogi ekspresowej, 
- uzgadnianie z Wojewodą ćwiczeń i innych działań podejmowanych na autostradzie 
i drodze ekspresowej, 
- zapraszanie przedstawicieli zarządzających autostradą i drogą ekspresową na 
narady organizowane z ramienia Wojewody odnośnie funkcjonowania i rozwoju 
drogownictwa w województwie, 
- uczestniczenie przedstawicieli zarządców autostrady i drogi ekspresowej 
w posiedzeniach WZZK w sytuacjach niezbędnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 78) 
 

W okresie objętym kontrolą w Urzędzie nie odnotowano działań koordynujących 
odnośnie sprawnego rozładowywania korków i zatorów na autostradzie lub drodze 
ekspresowej oraz działań służb Urzędu związanych ze wsparciem dla osób 
dotkniętych konsekwencjami zdarzeń drogowych i unieruchomionych 
w wielogodzinnych zatorach drogowych.  
Urząd nie dysponował własnymi uregulowaniami dotyczącymi rozładowywania 
korków i zatorów na autostradzie i drodze ekspresowej oraz odnośnie 
minimalizowania zagrożeń ze strony pojazdów unieruchomionych na poboczach 
autostrady czy drogi ekspresowej. 

(dowód: akta kontroli str.77) 
 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym obszarze. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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IV. Uwagi i wnioski 
 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli, wnosi o: 
- sprawowanie bieżącego nadzoru nad systemem PRM poprzez realizację kontroli 
dysponentów jednostek działających na obszarze województwa, zgodnie 
z wymogiem art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o PRM.  
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

 
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 Rzeszowie. 
 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
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. 
 
 
 
Rzeszów, dnia      grudnia  2016 r. 
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