
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 07-09-2018

Znak: BiZK.VII.431.9.2018

Pani 
Marta Solnica 
Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego w Kielcach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 
2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym1, art. 111 ust. 1 i 2 oraz art. 113 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, a także z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
Prawo Przedsiębiorców3 w dniach 5 - 6 lipca 2018 r. przeprowadzona została kontrola problemowa 
dyspozytorni Medycznej w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu 
Sanitarnego w Kielcach. 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

1. Mateusz Raduszewski – starszy serwisant urządzeń elektronicznych, administrator 
wojewódzki SWDPRM - przewodniczący zespołu kontrolnego - na podstawie 
upoważnienia Nr 477/2018,

2. Agnieszka Pawińska-Baradzi – inspektor wojewódzki, członek zespołu kontrolnego, na 
podstawie upoważnienia Nr 475/2018,

3. Grzegorz Wieczorek – inspektor wojewódzki - członek zespołu kontrolnego, na podstawie 
upoważnienia  Nr 478/2018.

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej 
w zakresie: 

1. organizacji i wyposażenia stanowisk pracy dyspozytorów medycznych,
2. realizacji zadań wykonywanych na stanowisku dyspozytora medycznego, 

1 Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.
2 Dz. U. z 2018 r.,  poz. 160
3 Dz. U. z  2018 r., poz. 646



3. stosowania wytycznych do obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach 
kierowanych do dyspozytorni medycznej w SWD PRM,

4. realizacji zadań w zakresie przestrzegania procedur przyjmowania wezwań przez 
dyspozytora medycznego oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego 
i nadzoru nad realizacją zlecenia ZRM w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez 
dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego4,

5. postępowania dyspozytora medycznego w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących 
konieczność użycia jednostek systemu spoza rejonu operacyjnego danego dysponenta,

6. stosowania algorytmu prowadzenia wywiadu medycznego,
7. kwalifikacji dyspozytorów medycznych oraz realizacji obowiązku doskonalenia 

zawodowego,
8. sposobu organizacji i działania łączności analogowo-cyfrowej.

W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym przez Panią 
Dyrektor bez zastrzeżeń, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę 
sformułowaną na podstawie ustaleń dokonanych w toku wykonywania czynności kontrolnych.

Pozytywnie oceniam działalność Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego 
i Transportu Sanitarnego w Kielcach w zakresie objętym tematyką kontroli.

Organizacja dyspozytorni medycznej w zakresie liczby stanowisk dyspozytorskich 
funkcjonujących w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
w Kielcach jest zgodna z Wojewódzkim Planem Działania Systemu Państwowe Ratownictwo 
Medyczne dla Województwa Świętokrzyskiego.

Dyspozytornia medyczna DM13 01 funkcjonuje w strukturze Świętokrzyskiego Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, w rejonie operacyjnym 26/01, 
obejmującym miasto Kielce, powiat kielecki i konecki. Zlokalizowana jest w obiekcie dysponenta 
w Kielcach, przy ul. Św. Leonarda 10. 

Organizacja systemu ratownictwa medycznego w województwie, oparta na działalności jednej 
dyspozytorni, pozwala na centralne monitorowanie i zarządzanie 47 zespołami ratownictwa 
medycznego działającymi w trzech rejonach operacyjnych. 

Dyspozytornia bezpośrednio obsługuje zgłoszenia kierowane na numer alarmowy 999, 
natomiast powiadomienia o zdarzeniach kierowane na numer alarmowy 112 - w sytuacji 
kwalifikacji zgłoszenia jako zdarzenie medyczne, niezwłocznie przekazywane są do dyspozytorni 
za pośrednictwem Centrum Powiadomienia Ratunkowego w Kielcach.   

Dyspozytornia DM13 01 posiada sprzęt niezbędny do przyjmowania i rejestrowania 
powiadomień o zdarzeniach oraz przekazywania zleceń wyjazdu dla zespołów ratownictwa 
medycznego, a także utrzymywania łączności z jednostkami systemu zgodnie z funkcjonalnością 
SWD PRM.

4 Dz. U. z 2014 r., poz. 66 



Zadania dyspozytorów medycznych są realizowane na 9 stanowiskach dyspozytorskich, 
wyposażonych w komputery i konsole służące do przyjmowania i rejestrowania zgłoszeń 
W celu zapewnienia szybkiej i skutecznej realizacji zadań obowiązuje podział na stanowiska 
„dyspozytorów przyjmujących zgłoszenia” oraz  stanowiska „dyspozytorów dysponujących 
zespołami”.  

Realizacja zadań w zakresie przyjmowania zgłoszeń oraz dysponowania zespołami 
ratownictwa medycznego powierzono 43 osobom. Wśród zatrudnionych dyspozytorów, 19 osób 
posiada wykształcenie właściwe dla ratownika, 16 dyspozytorów posiada wykształcenie właściwe 
dla pielęgniarki/pielęgniarza systemu, natomiast 8 osób pełni funkcję dyspozytora na podstawie 
art. 58 ust. 3 ustawy o PRM.

 Oceny realizacji zadań w zakresie przestrzegania procedur przyjmowania zgłoszeń przez 
dyspozytorów medycznych oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego dokonano na 
podstawie obserwacji prowadzonej w trakcie kontroli. Ustalono, że dyspozytorzy medyczni we 
właściwy sposób realizują ustawowy zakres obowiązków, przyjmują zgłoszenia, dokonują oceny 
stanu osoby poszkodowanej, ustalają priorytety co do zadysponowania zespołu ratownictwa 
medycznego na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego. 

Odnotowano, że dyspozytorzy medyczni przyjmujący, po usłyszeniu sygnału i podjęciu 
połączenia przedstawiali się przez podanie komunikatu słownego: „Ratownictwo medyczne, 
dyspozytor nr (kod dyspozytora zgodny z opracowaniem pt. „Zasady tworzenia ujednoliconych 
identyfikacyjnych oznaczeń zespołów ratownictwa medycznego działających w systemie 
Państwowe Ratownictwo Medyczne”), słucham”.
Dodatkowo dyspozytorzy przyjmujący tworzyli formatkę w SWD PRM do każdego odebranego 
powiadomienia o zdarzeniu, kierowanego bezpośrednio na numer alarmowy 999.
Uznano również, że dyspozytorzy wysyłający, postępują zgodnie z procedurami nadzorując 
realizację zleceń ZRM poprzez stałą łączność z zadysponowanym zespołem.

Odnotowano, że na wszystkich stanowiskach dyspozytorskich znajdowały się informacje 
przesyłane dysponentowi ZRM przez WBiZK ŚUW w Kielcach, z przeznaczeniem do 
wykorzystania służbowego przez dyspozytorów medycznych.

Wszystkie czynności służbowe wykonywane przez dyspozytorów medycznych mają 
potwierdzenie w Systemie Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego 
(SWD PRM). W systemie tym są rejestrowane i archiwizowane, co pozwala odtworzyć sposób 
przyjęcia zgłoszenia oraz odsłuchiwanie przeprowadzonej rozmowy.

W toku kontroli ustalono, że sporadycznie zdarzają się sytuacje wymagające udziału lekarza 
koordynatora ratownictwa medycznego.

Oceny kwalifikacji i uprawnień 43 osób zatrudnionych na stanowisku dyspozytora 
medycznego dokonano na podstawie okazanych akt osobowych. 

Stwierdzono, że 35 osób spełnia wymagania w zakresie wykształcenia medycznego oraz 
okresu zatrudnienia, o których mowa w art. 26 ustawy o PRM. Natomiast kolejnych 8 osób pełni 
funkcję dyspozytora na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy o PRM. Osoby te mogą nadal pracować na 
stanowisku dyspozytora medycznego pod warunkiem realizacji doskonalenia zawodowego. 



Odnotowano, że dyspozytorzy realizują obowiązek wynikający z art. 26 ust. 3 ustawy o PRM 
dotyczący doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach i formach kształcenia. W aktach 
osobowych znajdują się karty doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, w których 
udokumentowany jest przebieg doskonalenia zawodowego.

Sprawdzono również łączność radiową, której podstawą jest sieć stacji zintegrowanych 
wykorzystywanych przez dyspozytornię medyczną oraz oddziały ŚCRMiTS, Szpitalne Izby 
Przyjęć, Szpitalne Odziały Ratunkowe i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Ustalono, że sieć radiowa zapewnia bezpośrednią łączność pomiędzy wszystkimi stacjami na 
terenie działania poszczególnych jednostek służby zdrowia na przyporządkowanych im kanałach 
radiowych. W skład dyspozytorni, zlokalizowanej przy ul. Św. Leonarda 10, wchodzą 4 radiowe 
stanowiska dyspozytorskie (w tym jedno stanowisko transportowe). Każde stanowisko wyposażone 
jest w konsolę umożliwiającą nawiązanie połączenia: z wybraną stacją ruchomą (w przypadku 
radiotelefonów cyfrowych), wybraną grupą radiotelefonów lub wszystkimi radiotelefonami 
znajdującymi się na obszarze zarządzanym przez danego dyspozytora. W dyspozytorni 
zainstalowane są też radiotelefony pracujące na kanale ogólnokrajowym służące do łączności 
z jednostkami służby zdrowia spoza woj. świętokrzyskiego oraz Lotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym. W pomieszczeniach dyspozytorni usytuowane są również radiowe stanowiska 
dyspozytorskie oraz radiotelefony służące jako zapasowe do łączności z ZRM.  

Na podstawie ustaleń dokonanych w toku kontroli należy stwierdzić, że Świętokrzyskie 
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach prawidłowo realizuje 
zadania z zakresu funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dotyczące 
organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej.

Pozytywnie oceniono:
• organizację stanowisk dyspozytorów medycznych,
• kwalifikacje osób, którym powierzono zadania w zakresie przyjmowania wezwań oraz  
  dysponowania zespołami ratownictwa medycznego oraz realizacji doskonalenia  
  zawodowego,
• wykonywanie zadań na stanowisku dyspozytora medycznego,
• stosowanie wytycznych do obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach  
   kierowanych do dyspozytorni medycznej w SWD PRM,  a także przestrzegania procedur  
   przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego oraz dysponowania zespołami 
   ratownictwa medycznego,
• stosowanie algorytmu prowadzenia wywiadu medycznego, zasad postępowania 

            w przypadku konieczności użycia jednostek systemu spoza rejonu operacyjnego, 
• organizację i działanie łączności analogowo-cyfrowej.

W trakcie kontroli stwierdzono, że na jednym ze stanowisk dyspozytorskich brak było 
słuchawek przy konsoli telefonicznej DGT, co skutkowało ograniczonymi możliwościami obsługi 
stanowiska w przypadku awarii jednego z pozostałych stanowisk. W ocenie zespołu kontrolnego 



wskazanym byłoby zatem doposażenie stanowisk o kilka rezerwowych słuchawek, na wypadek 
nieprzewidzianych awarii tych urządzeń. 

Mając na uwadze sporządzoną pozytywną ocenę organizacji i funkcjonowania dyspozytorni 
medycznej, odstępuję od sformułowania zaleceń pokontrolnych. 

Jednocześnie z uwagi na  rekomendację, o której mowa powyżej, uprzejmie proszę 
o nadesłanie informacji na temat jej ewentualnego wykorzystania.

Podpis
Joanna Janiszewska-Bujała

Z-ca dyrektora
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego


