
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 05-12-2018

Znak: BiZK.VII.431.8.2018

Świętokrzyski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża  
w Kielcach

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 
roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym1 oraz § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych2, 
zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Agnieszka Pawińska-Baradzi – inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego – 
przewodnicząca zespołu, na podstawie upoważnienia Nr 404/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., 
2. Ewelina Iwan – inspektor wojewódzki w Oddziale Ratownictwa Medycznego - członek zespołu 
kontrolnego, na podstawie upoważnienia  Nr 405/2018  z dnia 14 czerwca 2018 r.,
3. Grzegorz Wieczorek – inspektor wojewódzki w Wojewódzkim Centrum Zarządzania 
Kryzysowego – członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia Nr 406/2018 z dnia 
14 czerwca 2018 r., 
przeprowadził w dniu 18 czerwca 2018 r. kontrolę problemową w jednostce organizacyjnej 
Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach w siedzibie 
Grupy Ratownictwa PCK w Sandomierzu, ul. Wojska Polskiego 22.

W związku z ustaleniami dokonanymi w toku kontroli, której wyniki zostały przedstawione 
w projekcie wystąpienia pokontrolnego z dnia 31 lipca 2018 r., przekazuję niniejsze wystąpienie 
pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była ocena stanu przygotowania jednostki do współpracy z systemem 
Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z uwzględnieniem: 

1) zapewnienia gotowości operacyjnej,
2) liczby ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,

1 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm. 
2 Dz.U. z 2015 r., poz. 1331



3) dysponowania wyposażeniem oraz środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia             
gotowości operacyjnej.

Podmiot kontrolowany został poinformowany o zarządzeniu kontroli pismem znak: 
BiZK.VII.431.8.2018 roku z dnia 6 czerwca 2018 r., podpisanym z upoważnienia Wojewody 
Świętokrzyskiego przez zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Osoby kontrolujące złożyły pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających 
wyłączenie ich od udziału w kontroli.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały osoby wskazane przez Szefa Grupy PCK tj. sekretarz 
grupy oraz zastępca szefa jednostki.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli, zatwierdzonym przez Zastępcę 
Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w dniu 8 czerwca 2018 r. 

Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

Grupa Ratownictwa PCK w Sandomierzu funkcjonuje od 2004 r., jako jednostka w strukturze 
organizacyjnej Świętokrzyskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża 
w Kielcach. Realizuje zadania, do których należą między innymi: niesienie pomocy osobom  
poszkodowanym w wyniku wypadków, klęsk i katastrof, udzielanie wsparcia zawodowym 
i ochotniczym służbom ratowniczym, zabezpieczanie medyczne imprez masowych we współpracy 
z lokalnymi służbami, organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz 
organizowanie pokazów pierwszej pomocy i ratownictwa. W strukturach grupy działają ratownicy 
różnych specjalizacji, będący w gotowości do podjęcia działań ratowniczych w przypadku katastrof 
i klęsk żywiołowych.

GR PCK w Sandomierzu współpracuje z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, 
Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym, Policją oraz III Sandomierskim Batalionem 
Radiotechnicznym.

Kontrolowana jednostka współdziała z Urzędem Miasta w Sandomierzu w zakresie obsługi 
imprez masowych organizowanych przez wyżej wymienioną jednostkę samorządu terytorialnego. 
Przedmiotową kwestię reguluje stosowna umowa, którą zawarły obie strony.  

Ponadto Grupa Ratownictwa PCK bierze czynny udział w akcjach ratowniczych, w sytuacjach 
kryzysowych spowodowanych między innymi przez siły przyrody lub działalność człowieka,  
głównie na obszarze powiatu sandomierskiego. 

Zasady współdziałania jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z Grupą 
Ratowniczą PCK zostały określone w Porozumieniu zawartym pomiędzy Komendantem 
Powiatowym PSP w Sandomierzu, a Zarządem Rejonowym PCK w Sandomierzu w dniu 
13 sierpnia 2008 r. Natomiast zasady współpracy jednostki z PSP w zakresie niesienia pomocy 
osobom poszkodowanym w następstwie katastrof i klęsk żywiołowych zostały ustalone w drodze  
Porozumienia z dnia 2 lipca 2009 r., zawartego pomiędzy Komendą Wojewódzką PSP w Kielcach, 
a Świętokrzyskim Zarządem Okręgowym PCK w Kielcach. 



W roku 2016, w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży, które organizowane 
były również w Sandomierzu, jednostka nawiązała współpracę z III Sandomierskim Batalionem 
Radiotechnicznym, wchodzącym w skład Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. 

W przypadku zdarzeń wymagających akcji ratowniczej i współpracy z jednostkami systemu  
PRM, służby ratownicze, najczęściej z PSP lub Policji kontaktują się z Szefem Grupy, który z kolei 
po sprawdzeniu czy ma do dyspozycji skład osobowy Grupy, który może uczestniczyć w akcji 
ratunkowej, zgłasza gotowość do akcji.

Grupa Ratownictwa PCK w Sandomierzu została wpisana do Rejestru Jednostek 
Współpracujących z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Decyzją Wojewody 
Świętokrzyskiego Nr 1/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. 

Zespół kontrolny poinformował przedstawicieli Grupy PCK Sandomierz o konieczności 
zarejestrowania się w ogólnopolskim, elektronicznym rejestrze jednostek współpracujących 
z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, w ramach elektronicznej platformy EZdrowie P2 
oraz o tym, że ocena formalna wpisu dokonanego przez jednostkę, jak również zatwierdzenie wpisu 
należy do kompetencji wojewody. Zatwierdzenie dokonanego wpisu determinuje funkcjonowanie 
GR PCK, jako jednostki współpracującej z systemem PRM. Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym status jednostki współpracującej z systemem mogą 
uzyskać społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub 
statutowych są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, 
jeżeli zostały wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.  

Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom 
znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

  W myśl art. 15 ust. 1a ustawy o PRM warunkiem wpisania jednostki do rejestru na jej wniosek 
jest fakt, że dana jednostka:

1. osiągają  gotowość operacyjną w czasie nie dłuższym niż 30 minut od przekazania 
powiadomienia o zdarzeniu, 

2. dysponuje ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,

3. dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej.

Ad.1 Zapewnienie gotowości operacyjnej
Grupa  zapewnia  gotowość operacyjną, tzn. gotowość ludzi i sprzętu do wykonywania 

założonych zadań. Maksymalny czas osiągnięcia pełnej gotowości do współpracy z jednostkami 
systemu  wynosi - 15 minut na terenie powiatu sandomierskiego i 30 minut na terenie województwa 
świętokrzyskiego. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w trakcie ostatniej akcji ratowniczej 
zmierzono stan osiągnięcia gotowości operacyjnej na terenie powiatu sandomierskiego, który 
wyniósł 12 minut.

Ad.2 Liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie 
kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

Porównując dane dot. zasobów ludzkich odnotowane w trakcie kontroli prowadzonej 
w jednostce przez kontrolerów WBiZK w 2013 r., kontrolerzy w trakcie obecnej kontroli 
stwierdzili, że liczba osób posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu w zakresie 



kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika zwiększyła się z 5 do 16, a liczba 
ratowników medycznych zmniejszyła się z 5 do 2 oraz że do jednostki dołączyły dwie osoby 
z uprawnieniami pielęgniarki systemu. 

Analiza porównawcza zebranych danych wykazała, że co roku wzrasta liczba członków 
kontrolowanej  jednostki. 

Uzyskano informację, że raz  w tygodniu odbywają się spotkania członków Grupy, podczas 
których doskonalone są umiejętności ratownicze. Organizowane są również regularne spotkania  
tzw. Grupy młodszej, czyli osób, które z racji wieku nie mogą przystąpić do Grupy i podejść do 
egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale dzięki spotkaniom i ćwiczeniom poznają 
zasady funkcjonowania jednostek PCK, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej 
pomocy.

Ad. 3 Środki łączności i sprzęt będący na wyposażeniu jednostki: 

W toku kontroli przyjęto ustne wyjaśnienia zastępcy szefa grupy GR PCK Sandomierz zwanej 
dalej GR PCK w sprawie dysponowania środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia 
gotowości operacyjnej, z których wynika, iż:

a) system powiadamiania członków GR PCK realizowany jest zgodnie z zarządzeniem 
nr 1/2016 Szefa GR PCK z dnia 01.01.2016 r., dotyczącym wewnętrznego systemu 
powiadamiania członków Grupy Ratownictwa PCK Sandomierz w trakcie sytuacji 
kryzysowych, w trakcie dyspozycji GR PCK w Sandomierzu, wolontariusze 
powiadamiani są przez Szefa Grupy, bądź wyznaczona przez nią osobę, należącą do 
Zarządu Grupy Ratownictwa. 
Powiadamianie odbywa się poprzez rozmowę telefoniczną z Ratownikami;

b) dla potrzeb organizacji jednostki sporządzony został wykaz numerów telefonów 
członków GR PCK; 

c) powiadamianie telefoniczne realizowane jest z wykorzystaniem kodów określonych 
w zarządzeniu nr 3/09 Szefa GR PCK z dnia 29.05.2009 r.;

d) procedura powiadamiania została sprawdzona, zweryfikowana i utrwalona poprzez 
faktycznie prowadzone działania;

e) GR PCK dysponuje 13 szt. radiotelefonów przenośnych Motorola. Radiotelefony te 
wykorzystywane są do łączności pomiędzy członkami grupy oraz pomiędzy członkami 
grupy a służbami współdziałającymi w sytuacji kryzysowej;

f) radiotelefony mają wgrany kanał współdziałania B-112, który jest wykorzystywany 
podczas wspólnych akcji ratowniczych i uruchamiany jest na wyraźne polecenie 
koordynującego działaniami. Łączność podczas działań realizowana jest pomiędzy 
koordynatorem działań a koordynatorem GR PCK. Koordynator GR PCK przekazuje 
informacje członkom GR PCK. Kryptonimy dla GR PCK nadawane są każdorazowo 
podczas prowadzonych działań. Wewnątrz grupy używane są kryptonimy – numery 
radiotelefonów naniesione na urządzenia i zapisane na liście;

g) w dyspozycji GR PCK znajdują się „Zasady pracy radiowej sieci współdziałania służb 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”;



h) zajęcia dokształcające z zakresu wykorzystania środków łączności realizowane są 
podczas planowanych i realizowanych szkoleń i ćwiczeń.

GR PCK w Sandomierzu posiada pozwolenia radiowe na używanie radiowych urządzeń 
nadawczych lub nadawczo - odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej 
lądowej typu dyspozytorskiego, które jest ważne są do dnia 22 marca 2027 r. 

W trakcie kontroli sprawdzono stan wyposażenia jednostki w sprzęt medyczny. 
Stwierdzono, że na wyposażeniu medycznym znajduje się: 1 respirator, 1 plecak do 

tlenoterapii, 2 plecaki ratownicze, 2 pulsoksymetry, 1 deska ortopedyczna, 2 zestawy szyn Kramera, 
1 zestaw ratowniczy R-1, 1 defibrylator treningowy, 1 respirator, 2 ciśnieniomierze, 
4 laryngoskopy, 1 nosze podbierakowe, 2 szt. noszy karetkowych, 1 zestaw do segregacji TRIAGE. 
Odnotowano również, że Grupa Ratownicza PCK Sandomierz dysponuje ambulansem 
w standardzie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego oraz rowerem patrolowym.

Ocena skontrolowanej działalności
 

Zespół kontrolujący pozytywnie ocenia wykonywanie zadań będących przedmiotem 
kontroli tj. zapewnienie przez jednostkę współpracującą z systemem gotowości operacyjnej, co 
oznacza, że w uzasadnionej sytuacji może ona podjąć działania ratownicze, odpowiednich zasobów 
kadrowych (ratownicy, ratownicy medyczni, mający uprawnienia do udzielania kwalifikowanej 
pierwszej pomocy), dysponowanie sprzętem nieodzownym do udzielania pierwszej pomocy oraz 
środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej. 

Grupa Ratownictwa PCK w Sandomierzu, jako jednostka współpracująca z systemem PRM, 
zapewnia gotowość operacyjną poprzez dysponowanie odpowiednimi siłami i środkami co oznacza, 
że może podjąć działania ratownicze w zdarzeniach powodujących stan nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. 

Mając na uwadze sporządzoną pozytywną ocenę, odstępuję od sformułowania zaleceń 
pokontrolnych.

Pouczenie:

Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych od wystąpienia pokontrolnego nie 
przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Joanna Janiszewska-Bujała

Z-ca dyrektora
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego
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