OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI
WYKONYWANEJ PRZEZ WOJEWODĘ LUBELSKIEGO
na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym1
oraz art. 161e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2
KONTROLA PLANOWA

KONTROLA POZAPLANOWA

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa i opracowanie planu kontroli Skargi, wnioski, prośby o interwencje oraz inne sygnały zawierające informacje o
zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo przedsiębiorców 3.
nieprawidłowościach.

Zawiadomienie kierownika jednostki kontrolowanej (jednostki współpracującej z Odstąpienie od zawiadomienia kierownika jednostki kontrolowanej w przypadku
systemem PRM, dysponenta jednostki systemu PRM, podmiotu prowadzącego gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione przeciwdziałaniem zagrożeniu
kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy, podmiotu prowadzącego kursy życia lub zdrowia.
doskonalące ratowników medycznych lub podmiotu wykonującego transport
sanitarny) o zakresie kontroli oraz przewidywanym czasie trwania czynności
kontrolnych, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia czynności
kontrolnych.

Podjęcie czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej po okazaniu legitymacji służbowej i doręczeniu imiennego
upoważnienia z informacją o prawach i obowiązkach kontrolowanego.
Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie i w czasie określonym w upoważnieniu.

Sporządzenie i doręczenie kontrolowanemu projektu wystąpienia pokontrolnego wraz z pouczeniem o prawie oraz terminie zgłoszenia umotywowanych pisemnych
zastrzeżeń.

Sporządzenie i dostarczenie kontrolowanemu wystąpienia pokontrolnego wraz z wydaniem zaleceń pokontrolnych.

Monitorowanie wykorzystania wniosków lub wykonania zaleceń pokontrolnych.

1

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2195 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)
3 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz.646 ze zm.)
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