
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia kwietnia 2018 r.

ZP-ZPSM.9612.4.2018.IS

Pan
Grzegorz Niemiec
Właściciel podmiotu leczniczego
Grzegorz Niemiec
o g r o d o w a .w r o c .p l
we Wrocławiu

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), zwanej dalej ustawą o działalności 

leczniczej, w związku z § 14 Zarządzenia Nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 

21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego 

oraz na podstawie imiennych upoważnień nr 43 i 44 z dnia 19 stycznia 2018 r., zespół 

kontrolerów w składzie:

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu,

Sylwia Kitajewska -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, 

w dniu 9 lutego 2018 r. przeprowadził bezpośrednie czynności kontrolne w trybie zwykłym 

w podmiocie leczniczym pn. Grzegorz Niemiec OGRODOWA.WROC.PL, ul. Eluarda 7, 

54-019 Wrocław.

Przedmiotem kontroli była realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 

oraz zgodność funkcjonowania zakładu leczniczego z przepisami określającymi warunki 

wykonywania przez podmiot leczniczy działalności leczniczej.
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Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 11 grudnia 2017 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w kontrolowanym 

zakresie był Pan Grzegorz Niemiec -  właściciel podmiotu leczniczego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli, znak: ZP-ZPSM.9612.4.2018.IS, podpisanym

i przesłanym do organu kontrolującego, bez wniesienia 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, celowości i rzetelności. Powyższą 

ocenę uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.

1. Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia 

zdrowotne w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Dokumentacja medyczna przechowywana była w gabinecie zabiegowym w szafach bez 

zamknięcia na klucz, co nie zabezpiecza przechowywanej dokumentacji medycznej przed 

dostępem osób nieuprawnionych. Jest to niezgodne z wymaganiami określonymi 

w § 74 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 2069 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie dokumentacji 

medycznej.

2. Prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Stwierdzono, że w kontrolowanym podmiocie nie jest prowadzona książka grup 

dyspanseryjnych, książka noworodków, książka bilansów, książka pracy terenowej, co jest 

niezgodne z wytycznymi zawartymi w § 11 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 

medycznej.

W indywidualnej dokumentacji medycznej brak było oznaczenia położnej i pielęgniarki 

udzielających świadczeń zdrowotnych (nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane



specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu i podpis), co jest niezgodne z § 10 ust. 1 

pkt 3 ww. rozporządzenia.

Stwierdzono brak numeracji stron w dokumentacji medycznej indywidualnej, co jest 

niezgodne z wytycznymi zawartymi w § 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji 

medycznej.

3. Realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wobec kobiet ciężarnych, położnic, 

noworodków i niemowląt do ukończenia 2 miesiąca życia przez położną podstawowej 

opieki zdrowotnej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalono, że położna podstawowej opieki zdrowotnej nie realizowała świadczeń 

zdrowotnych w postaci wizyt profilaktycznych u kobiet ciężarnych dotyczących 

praktycznego i teoretycznego przygotowania do porodu, połogu, karmienia piersią 

i rodzicielstwa w formie indywidualnej, co jest niezgodne z wymaganiami określonymi 

w ust. 1 pkt 4 części II załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 86 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem 

w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz w części II załącznika do rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania 

medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej 

sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu 

oraz opieki nad noworodkiem (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2232), zwanego dalej 

rozporządzeniem w sprawie standardów opieki okołoporodowej. Pan Grzegorz Niemiec -  

właściciel podmiotu leczniczego, złożył wyjaśnienie, że nie jest realizowana opieka nad 

kobietą ciężarną, ze względu na brak zgłoszeń kobiet celem objęcia opieką przez położną 

podstawowej opieki zdrowotnej. W trakcie bezpośrednich czynności kontrolnych 

stwierdzono, że w podmiocie leczniczym nie było podanej informacji do wiadomości 

pacjentów o zakresie realizacji opieki nad kobietą ciężarną, w tym udzielanych 

świadczeniach zdrowotnych w postaci wizyt profilaktycznych w gabinecie lub 

w środowisku domowym kobiet ciężarnych, dotyczących praktycznego i teoretycznego 

przygotowania do porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa.

Położna wykonała od 3 do 4 wizyt patronażowych u położnicy i noworodka, co jest 

niezgodne z wymaganiami zawartymi w części II załącznika nr 3 do rozporządzenia



w sprawie świadczeń gwarantowanych. W dokumentacji medycznej brak było wpisów 

uzasadniających wykonanie mniej niż 4 wizyt patronażowych u położnicy i noworodka.

Stwierdzono, że nie oceniano odruchów noworodka, co jest niezgodne z wymaganiami 

określonymi w ust. 4 pkt 2 części XIV załącznika do rozporządzenia w sprawie 

standardów opieki okołoporodowej.

4. Realizację profilaktycznych świadczeń zdrowotnych wobec niemowląt, dzieci i młodzieży 

przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Stwierdzono, że pielęgniarka realizowała testy przesiewowe w 12 miesiącu życia dziecka 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych, tj

a) u niemowląt w 12 miesiącu życia nie określiła współczynnika masy ciała Body Mass 

Index -  BMI i nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

b) u dzieci 2-łetnich nie określiła współczynnika masy ciała -  Body Mass Index -  BMI 

i nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

c) u dzieci 4-letnich nie określiła współczynnika masy ciała Body Mass Index -  BMI, 

nie wykonała orientacyjnego badania wykrywania zaburzeń statyki ciała oraz 

nie dokonała pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,

d) u dzieci 5-letnich nie określiła współczynnika masy ciała Body Mass Index -  BMI.

5. Posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym realizowane są świadczenia zdrowotne 

oceniono pozytywnie.

6. Posiadanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych 

pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego oceniono pozytywnie.

7. 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 przedłożonych dokumentach, wybranych na podstawie opracowanej metody doboru 

próby, dla 1 aparatu EKG i 2 wag nie wskazano terminu kolejnych przeglądów 

technicznych, natomiast dla 1 aparatu nie przedłożono dokumentów potwierdzających 

przeprowadzenie przeglądów technicznych w okresie poprzedzającym aktualne wpisy dla 

okresu objętego kontrolą tj. od dnia 1 stycznia 2017 r.
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Powyższe stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej 

w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych 

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), zgodnie z którym świadczeniodawca jest 

obowiązany posiadać dokumentację:

-  wykonanych instalacji, napraw, konserwacji, działań serwisowych, aktualizacji 

oprogramowania, przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli 

bezpieczeństwa wyrobu, który wykorzystuje do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę 

(firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące 

wyrobu,

-  określającą terminy następnych konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, 

regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa wyrobu 

stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające z instrukcji używania 

lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności.

Na obecnym etapie nie jest możliwe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości 

w zakresie braku przeglądów technicznych w okresie poprzedzającym aktualne wpisy dla 

okresu objętego kontrolą.

8. Spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających 

zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług 

zdrowotnych oceniono pozytywnie.

9. Posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy o działalności 

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

z nieprawidłowościami.

W przedmiotowym dokumencie nie ujęto:

-  struktury organizacyjnej zakładu leczniczego;

-  organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu 

leczniczego oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla 

zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem 

diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno- 

gospodarczym;

-  wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób 

określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o prawach pacjenta



i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 ze zm.), zwanej dalej 

ustawą o prawach pacjenta.

Powyższe stanowi naruszenie przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 3, 7 i 9 ustawy 

o działalności leczniczej.

10. Pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zapis w regulaminie organizacyjnym 

podmiotu leczniczego w zakresie określenia wysokości opłat pobieranych przez podmiot 

za udostępnianie dokumentacji medycznej.

W przedmiotowym dokumencie wskazano, iż za wykonywanie jedynie kopii dokumentacji 

medycznej pobiera się opłatę w stawce wyższej niż określona w ustawie stawka 

maksymalna, co narusza przepisy, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach 

pacjenta.

11. Spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie.

12. Spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych świadczeniach 

zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

W zakładzie leczniczym nieprawidłowo, ze względu na zakres udzielanych świadczeń, 

oznakowane były 2 gabinety lekarskie, co powodowało ograniczenie dostępności 

pacjentów do informacji na temat rodzaju i zakresu świadczeń udzielanych przez podmiot 

wykonujący działalność leczniczą. Stanowi to naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy 

o działalności leczniczej.

13. Zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

W zakładzie leczniczym nie funkcjonowała Poradnia chirurgiczna i Poradnia 

reumatologiczna od października 2016 r., natomiast Poradnia okulistyczna funkcjonowała 

od października 2016 r. bez zgłoszenia do organu rejestrowego. Poradnia radiologiczna 

zgłoszona została do organu rejestrowego z kodem resortowym części VIII - 1244 

(Poradnia radioterapii). W poradni tej udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu 

ultrasonografii. Brak zgłoszenia do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą zakończenia działalności przez komórki organizacyjne, w terminie 14 dni 

od zaistnienia zmiany, stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
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Brak zgłoszenia do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

funkcjonującej komórki organizacyjnej jest niezgodne z art. 107 ust. 1 i art. 103 ustawy

0 działalności leczniczej.

Wnioskiem nr 012218985 z dnia 31 stycznia 2018 r. kontrolowany wystąpił do organu 

rejestrowego o wpis zmian w zakresie zgłoszenia Poradni okulistycznej. Organ rejestrowy 

zrealizował przedmiotowy wniosek w dniu 14 lutego 2018 r. i wydał zaświadczenie 

nr 107.

Wnioskiem nr 012224049 z dnia 6 marca 2018 r. kontrolowany wystąpił do organu 

rejestrowego o wpis zmian w zakresie wskazania daty zakończenia działalności Poradni 

reumatologicznej, Poradni radiologicznej i Poradni chirurgicznej oraz zgłoszenia Pracowni 

USG. Organ rejestrowy zrealizował przedmiotowy wniosek w dniu 15 marca 2018 r.

1 wydał zaświadczenie nr 159.

W toku postępowania kontrolnego, w dniu 15 marca 2018 r., kontrolowany podmiot 

leczniczy przedłożył uwierzytelnione kopie dokumentów prowadzonych dla wybranego 

do kontroli sprzętu medycznego, w których zostały uzupełnione zapisy w zakresie 

wskazania daty kolejnych przeglądów technicznych.

W dniu 20 marca 2018 r. kontrolowany podmiot przedłożył regulamin organizacyjny 

podmiotu leczniczego, w którym uzupełniono brakujące elementy, o których mowa 

w punkcie 9 wystąpienia, jak również wskazano prawidłowe wysokości opłat 

za udostępnianie dokumentacji medycznej;

Ponadto właściciel podmiotu leczniczego złożył pisemne oświadczenia, iż prawidłowo 

oznakował gabinety lekarskie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. przechowywać dokumentację medyczną zgodnie z wymaganiami określonymi 

w § 74 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej;

2. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5, § 10 

i § 11 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej;

3. realizować i dokumentować profilaktyczne świadczenia zdrowotne wobec kobiet 

ciężarnych, położnic, noworodków i niemowląt do 2 miesiąca życia zgodnie 

z wymaganiami określonymi w części XIV załącznika do rozporządzenia w sprawie 

standardów opieki okołoporodowej oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie 

świadczeń gwarantowanych;

7



4. realizować i dokumentować profilaktyczne świadczenia zdrowotne u dzieci do 5 roku 

życia zgodnie z wymaganiami określonymi w części II załącznika nr 2 do rozporządzenia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych.

Pan Grzegorz Niemiec 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.


