
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniai^ stycznia 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.45.2016.BP

Pani
Iwona Idec-Sadkowska
Centrum Medyczne Medycyna 
Pracy Wrocław 
ul. Grabiszyńska 241C 
53-212 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1638 ze zm.), art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.), § 14 Zarządzenia nr 286 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21paździemika 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych 

przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 542/2016 i 543/2016 z dnia 29 listopada 

2016 r., zespół kontrolerów w składzie: Bogusława Pawlica -  starszy specjalista w Wydziale 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca 

zespołu oraz Ewa Andrzejczyk-Sobolewska -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził 

w dniu 9 grudnia 2016 r. kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: Centrum 

Medyczne Medycyna Pracy Wrocław Iwona Idec-Sadkowska, ul. Grabiszyńska 241C, 53-212 

Wrocław, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: Centrum Medyczne Medycyna Pracy 

Wrocław, ul. Grabiszyńska 241C, 53-212 Wrocław.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego 

z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie objętym kontrolą. Kontrola była kontrolą 

planowaną ujętą w planie okresowych kontroli zewnętrznych w jednostkach 

podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, 

realizowanych przez Wydziały Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w II półroczu 2016 r.
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Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Osobą 

odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadań w kontrolowanym zakresie była Pani 

Iwona Idec-Sadkowska.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.45.2016.BP, podpisanym i przesłanym do organu 

rejestrowego przez Panią Iwonę Idec-Sadkowską, bez wniesienia zastrzeżeń do protokołu, 

przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej 

oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

1. posiadanie tytułu prawnego do budynku, w którym realizowane są świadczenia 

zdrowotne oceniono pozytywnie,

2. posiadanie opinii wydanej przez właściwy organ inspekcji sanitarnej o spełnieniu 

wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń zakładu leczniczego oceniono 

pozytywnie,

3. spełnienie przez podmiot wymogu posiadania dokumentów potwierdzających

sprawność techniczną sprzętu medycznego wykorzystywanego przez podmiot leczniczy 

w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie,

4. spełnianie wymogu posiadania dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób

wykonujących zawód medyczny oceniono pozytywnie,

5. spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku posiadania regulaminu

organizacyjnego wymaganego art. 23 w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 ww. ustawy 

oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami,

W regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego nie określono wysokości opłat 

zaświadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami 

odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Ponadto w treści regulaminu 

zastosowano nieaktualne publikatory aktów prawnych Powyższe nieprawidłowości stanowią 

naruszenie art. 24 ust.l pkt. 12 ustawy o działalności leczniczej,

6. opracowanie procedury udostępniania dokumentacji medycznej i pobierania opłat 

zgodnie z art. 27 i 28 ustawy z. dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.), oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

W części IX. regulaminu organizacyjnego Dokumentacja medyczna zamieszczono informację 

dotyczącą procedury udostępniania dokumentacji medycznej. Zgodnie z którą cyt. „(...)



Za udostępnianie dokumentacji medycznej poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub 

kopii Przychodnia pobiera opłatę na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta w sposób następujący:

a. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej -  0,002 przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca 

po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej -  0,0002 przeciętnego wynagrodzenia,

0 którym mowa w pkt. a,

c. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym 

nośniku -  0,004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt a.”

Po przeanalizowaniu powyższej treści kontrolujący stwierdzili, że nie zawiera ona określonej 

kwotowo wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 24 ust.l 

pkt. 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Odnosząc się do wskazanego w regulaminie wysokości mnożnika będącego podstawą 

wyliczania wysokości opłaty za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji 

medycznej na elektronicznym nośniku danych, kontrolujący stwierdzili, że przyjęto 

nieprawidłową wartość 0,004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale 

od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawodawca w art. 28 ust. 4 piet 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta

1 Rzeczniku Praw Pacjenta wskazał, iż maksymalna wysokość opłaty za udostępnienie 

dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych -  nie może przekraczać 0,0004 

przeciętnego wynagrodzenia(...). Kontrolującym przedłożono także odrębny dokument 

pn. Cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej -  w okresie 01.12.2016 r. -  

28.02.2017 r., który udostępniany jest pacjentom w rejestracji podmiotu. W powyższym 

dokumencie wskazano kwotowo stawki za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz 

prawidłowy mnożnik będący podstawą wyliczenia.

7. spełnienie warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie,



8. spełnienie przez podmiot wymogu podawania do publicznej wiadomości informacji 

o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie. 

Kontrolujący stwierdzili, że treść i forma tych informacji nie mają cech reklamy.

9. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie wymienionym w pkt. 5 i pkt. 6 

wystąpienia pokontrolnego, w trakcie trwania postępowania kontrolnego organ kontrolujący 

w dniu 20 grudnia 2016 r. otrzymał skorygowany regulamin organizacyjny, spełniający 

wymagania art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Ponadto z zapisów ww. dokumentu 

w części dotyczącej udostępniania dokumentacji medycznej i pobierania opłat wynika, 

że kontrolowany podmiot nie pobiera opłat za jej udostępnianie.

Uwzględniając treść otrzymanego dokumentu stwierdzono, że ustalone w trakcie czynności 

kontrolnych nieprawidłowości zostały w pełni usunięte. Z uwagi na powyższe, odstępuje się 

od wydania zaleceń pokontrolnych.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu 

leczniczego.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

POUCZENIE:
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 
(Dz. U. Nr 185, poz.1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Jolanta Snopko 
D Y R E K T O R  W Y l k l A Ł U  
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