
ZARZĄDZENIE NR. kOfik. 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia      listopada 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w podmiocie wykonującym 
działalność leczniczą pod nazwą: POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Inwalidów Wojennych 26, 
56-100 Wołów.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (j.t Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.), 
w związku z art. 77 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) zarządzam, co następuje:

przeprowadzić kontrolę w trybie uproszczonym w zakładzie leczniczym podmiotu 
leczniczego pn. POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SP. Z O.O. -  
SZPITAL, posiadającym komórki organizacyjne w Wołowie, ul. Inwalidów Wojennych 26, 
oraz Brzegu Dolnym ul. Aleje Jerozolimskie 26, w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone przez Zespół kontrolny wyznaczony przez 
Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich 
czynności kontrolnych.

Wykonanie Zarządzenia, powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§1

§2

§3

§4

Termin przeprowadzenia kontroli: 17 i 20 listopada 2017 r.

§5

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr /...‘r! z dnia f .S < . listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli 

w trybie uproszczonym w podmiocie wykonującym działalność leczniczą pod nazwą: 

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W WOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów.

Pismem z dnia 25.10.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 6 listopada 2017 r.) znak: 

WSOZ-DKS.425.36.95.2017 DOW NFZ/WSOZ/315028/2017/DK Pan Zbigniew Hałat, 

Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia we Wrocławiu, poinformował Wojewodę Dolnośląskiego o niespełnieniu 

przez pomieszczenia mające pełnić funkcję Oddziału pediatrycznego, będącego w strukturze 

POWIATOWEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W WOŁOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 

i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). 

Powyższe zostało stwierdzone w wyniku przeprowadzonej przez członków komisji 

konkursowej DOW NFZ we Wrocławiu wizytacji wskazanej komórki organizacyjnej 

podmiotu leczniczego, w związku z procedowaniem postępowania w trybie konkursu ofert 

w zakresie 03.4401.03.02.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości oferta złożona przez ww. podmiot leczniczy 

została odrzucona.

Uwzględniając otrzymaną informację, zasadne jest przeprowadzenie czynności 

kontrolnych -  w zakresie posiadanych kompetencji -  mających na celu zweryfikowanie stanu 

faktycznego.


