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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wroc ł ci w, dnia '\ kwietnia 2017 r.

ZP-ZPSM.9612.19.2016.BP

Pan
Dariusz Kryńsld
ul. Stefana Okrzei 11 
59-225 Chojnów

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), § 14 Zarządzenia nr 428 Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego 

oraz upoważnień nr 305 i 306 z dnia 6 września 2016 r., zespół kontrolerów w składzie: 

Bogusława Pawlica -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolerów oraz Ewa 

Andrzejczylc-Sobolewska -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w dniu 15 września 2016 r. 

kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą N.Z.O.Z. „Zdrowo” Dariusz Kryński, 

59-225 Chojnów, ul. Stefana Okrzei 11, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą 

Przychodnia „Zdrowo”, 59-225 Chojnów, ul. Stefana Okrzei 11.

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. 

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

odpowiedziałną^za nadzór nad realizacją zadań w kontrolowanym zakresie był Pan Dariusz 

Kryńsld.
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Szczegółowe ustalenia z przeprowadzonej kontroli zostały przedstawione 

w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.19.2016.BP, którego dwa egzemplarze zostały 

przesłane do kontrolowanego wraz z pismem przewodnim w dniu 13 października 2016 r. 

celem zapoznania się z treścią protokołu, a po jego podpisaniu odesłania jednego egzemplarza 

na adres tutejszego Urzędu. Protokół nie został odesłany.

Zgodnie z dostarczonym przez operatora pocztowego potwierdzeniem, kontrolowany 

odebrał ww. dokumenty w dniu 17 października 2016 r.

Pismem z dnia 14 listopada 2016 r. kontrolowany zwrócił się do tut. Urzędu 

o ponowne przesłanie protokołów z przeprowadzonej kontroli, wyjaśniając, że 2 egzemplarze 

protokołów wraz z załączonymi wyjaśnieniami nie dotarły do organu kontrolującego 

z powodu pomyłki pracownika urzędu pocztowego i wysłaniem ww. dokumentów jako 

przesyłki zwykłej.

W dniu 24 listopada 2016 r., w trakcie rozmowy telefonicznej z przewodniczącą 

zespołu kontrolnego, Pan Dariusz Kryński poinformował, że z powodu nagłego pogorszenia 

stanu zdrowia jego udział w dalszych czynnościach związanych z przeprowadzoną kontrolą 

nie jest możliwy. Jednocześnie zapewnił o swojej gotowości do podpisania duplikatów 

protokołów w siedzibie organu kontrolującego, niezwłocznie po zakończeniu procesu 

leczenia.

W związku z brakiem odpowiedzi na korespondencję kierowaną do kontrolowanego drogą 

mailową (9 grudnia 2016 r., 3 stycznia 2017 r. i 9 stycznia 2017 r.) oraz 

nieuprawdopodobnieniem odesłania do tut. Urzędu 1 egzemplarza protokołu z kontroli, 

pismem z dnia 22 marca 2017 r. organ kontrolujący poinformował o przesłaniu 

kontrolowanemu jednego egzemplarza duplikatu protokołu z prośbą o zapoznanie się z jego 

treścią, podpisanie i odesłanie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

do jednostki kontrolującej, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Kontrolowany odebrał ww. korespondencję wraz z załączonym egzemplarzem 

duplikatu protokołu w dniu 27 marca 2017 r. i we wskazanym w piśmie terminie, tj. do dnia 

3 kwietnia 2017 r., nie dokonał zwrotu przedmiotowego dokumentu, w tym także nie zgłosił 

zastrzeżeń co do ustaleń kontroli.

Do dnia sporządzenia wystąpienia pokontrolnego protokół nie został dostarczony 

do organu kontrolującego oraz nie wpłynęły do niego zastrzeżenia.

Mając na uwadze powyższe, a także fakt zapewnienia kontrolowanemu prawa 

wynikającego z treści art. 112 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej, przekazuję niniejsze 

wystąpienie pokontrolne,
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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, w formie postanowienia, wydanej przez właściwy organ inspekcji 

sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń 

podmiotu 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 

z nieprawidłowościami.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanym podmiocie wykonywane 

są świadczenia z zakresu badań spirometrycznych, które wymienione zostały w § 4 

Regulaminu organizacyjnego podmiotu. Kontrolowany nie przedłożył dokumentów 

potwierdzających sprawność techniczną spirometru stosowanego przy ww. badaniu.

4. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej 

zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług 

zdrowotnych oceniono pozytywnie,

5. posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) 

zawierającego informacje określone w art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Po przeanalizowaniu treści dokumentu kontrolujący stwierdzili brak wskazania 

wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 

ww. ustawy lub przepisami odrębnymi mogą być udzielane za częściową lub całkowitą 

odpłatnością.

Ponadto regulamin nie zawierał opracowanej struktury organizacyjnej zakładu 

leczniczego, uwzględniającej komórki organizacyjne. Przy opracowaniu dokumentu 

posłużono się nieaktualnymi publikatorami aktów prawnych.

6. pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono opracowanie przez podmiot leczniczy, 

w oparciu o treść art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
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i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 186 ze zm.), procedury dotyczącej 

udostępniania dokumentacji medycznej.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy 

o działalności leczniczej, polegające na przyjęciu jako podstawy naliczania opłat 

za udostępnianie dokumentacji medycznej przeciętnego wynagrodzenia w I kwartale 

2016 r., w wysokości 4181,49 zł. Jako podstawę wyliczenia maksymalnej wysokości 

opłat pobieranych za udostępnianie dokumentacji, należało przyjąć kwotę ogłoszoną 

w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2016 r. 

wynoszącą 4019,08 zł. Wysokość ustalonych opłat pobieranych przez kontrolowany 

podmiot za usługę narusza przepis art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 

o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

7. spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie,

8. spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych 

świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

W kontrolowanym podmiocie stwierdzono naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy 

o działalności leczniczej, polegające na nie umieszczeniu na zewnątrz budynku tablicy 

z nazwą zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

9. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie.

Zgodnie z art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, na podstawie ustaleń 

zawartych w protokole, organ prowadzący rejestr wydaje zalecenia pokontrolne mające 

na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. dostarczyć do jednostki kontrolującej potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty 

potwierdzające sprawność techniczną spirometru wykorzystywanego przez podmiot 

leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych,

Dokumentacja techniczna winna zawierać aktualne wpisy o przeprowadzonych 

przeglądach, a w szczególności: daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę 

firmy, terminy następnych działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli
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bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające 

z instrukcji użytkowania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności,

2. opracować i wdrożyć regulamin organizacyjny zawierający sposób i warunki udzielania 

świadczeń zdrowotnych, zgodny ze stanem faktycznym, formalno-prawnym oraz 

spełniający w pełni warunki określone w art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 

Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy przekazać do organu 

kontrolującego,

3. poinformować jednostkę kontrolującą o umieszczeniu na zewnątrz budynku tablicy 

zawierającej nazwę zakładu leczniczego podmiotu leczniczego.

Pan Dariusz Kryński, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, zobowiązany jest do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz 

do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub przyczynie niewykonania. 

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.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkowało będzie wszczęciem procedury 

przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.




