
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia j  marca 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.44.2016.BS

Pani
Anna Kunysz-Moruń
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego 
ul. Zaporoska 58/2 
53-416 Wrocław

Wystąpienie pokontrolne 

Dnia 16 grudnia 2016 r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej, (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm,), § 14 Zarządzenia Nr 286 

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

przez Wojewodę Dolnośląskiego, zespół kontrolerów w składzie:

1. Barbara Smektała -  inspektor wojewódzki Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, przewodnicząca zespołu, 

nr legitymacji służbowej 19/12,

2. Ewa Andrzejczyk-Sobolewska -  starszy specjalista Wydziału Zdrowia i Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, kontroler, 

nr legitymacji służbowej 33/15

na podstawie upoważnień nr 564 i 565 podpisanych z upoważnienia Wojewody 

Dolnośląskiego w dniu 9 grudnia 2016 r. przez Panią Jolantę Snopko -  Dyrektora Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 

przeprowadził czynności kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym 

pn. Anna Kunysz-Moruń NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Zaporoska 58/2, 

53-416 Wrocław, prowadzącym zakład leczniczy pn. Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Anna Kunysz-Moruń, ul. Pszczelarska 7, 

52-210 Wrocław.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad niemowlętami i dziećmi
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oraz realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami i dziećmi (od 2 miesiąca 

życia do 5 roku życia).

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 r.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli sygn. ZP-ZPSM.9612.44.2016.BS, podpisanym przez 

Panią Annę Kunysz-Moruń- właściciela podmiotu leczniczego, w dniu 23 lutego 2016 r. 

bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanego 

podmiotu leczniczego w obszarze objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

1. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia 

zdrowotne w zakresie opieki nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły:

a) braku podania do wiadomości pacjentów informacji o wysokości opłat: •

- za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami 

odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, co jest niezgodne 

z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy o działalności leczniczej,

- za udostępnianie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy,

b) braku wskazania w regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego:

- organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, co 

jest niezgodne z art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy o działalności leczniczej,

- wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy 

lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością, co jest 

niezgodne z art.24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy.

2. Zabezpieczenie kadrowe związane z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych 

oceniono pozytywnie.

3. Zabezpieczenie sprzętowe oceniono pozytywnie.

4. Realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami i dziećmi (od 2 miesiąca 

życia do 5 roku życia), sprawowanej przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej 

oceniono pozytywnie.

5. Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej oceniono pozytywnie.



Pani Anna Kunysz-Moruń w piśmie z dnia 28.12.2016 r., które wpłynęło do Wydziału 

Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w dniu 

11 stycznia 2016 r., poinformowała jednostkę kontrolującą o zrealizowaniu wskazanych 

w trakcie czynności kontrolnych nieprawidłowości.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla 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. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki 

odwoławcze.




