
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia maj a 2018 r.

ZP-ZPSM.9612.12.2018.SK

Pan
Piotr Skrzyszewski
ul. Mikołaja Kopernika 3 A
58-200 Dzierżoniów

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie 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, 

§ 14 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. w sprawie 

kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 155 i 156 z dnia 

13 marca 2018 r., zespół kontrolerów w składzie: Sylwia Kitajewska -  starszy specjalista 

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

przewodnicząca zespołu kontrolerów oraz Beata Kochanowska -  starszy specjalista 

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

kontroler, przeprowadził w dniu 6 kwietnia 2018 r. kontrolę problemową podmiotu 

leczniczego pod nazwą: Piotr Skrzyszewski (do dnia 27.04.2018 r. pod nazwą: Centrum 

Stomatologiczne Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski), 58-200 Dzierżoniów, ul. Mikołaja 

Kopernika 3A, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: Centrum Stomatologiczne Twój 

Uśmiech Piotr Skrzyszewski (do dnia 27.04.2018 r. oznaczony jako: Centrum

Stomatologiczne Twój Uśmiech), 58-200 Dzierżoniów, ul. Mikołaja Kopernika 3a. 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności funkcjonowania podmiotu 

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 I półroczu 2018 r. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich 

czynności kontrolnych. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadań 

w kontrolowanym zakresie był Pan Piotr Skrzyszewski - właściciel. W związku
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z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole 

kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.12.2018.SK, podpisanym i przesłanym do organu

kontrolującego, bez wniesienia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej 

oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności, celowości i rzetelności. Powyższą 

ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

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

oceniono pozytywnie,

2. posiadanie dokumentów potwierdzających spełnienie 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 przedłożonych dokumentach, tj. paszportach technicznych dla 7 z 9 wybranych 

aparatów, wymienionych w protokole kontroli, nie wskazano terminu kolejnych 

przeglądów technicznych, co jest niegodne z art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności 

leczniczej w powiązaniu z art. 90 ust. 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 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.

4. pozytywnie oceniono posiadanie odpowiednich zezwoleń właściwego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego na uruchomienie rentgenowskiej pracowni stomatologicznej oraz 

ma uruchomienie i stosowanie aparatów RTG.

5. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzających 

zatrudnianie osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług 

zdrowotnych oceniono pozytywnie,

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

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zawierającego informacje określone 

art. 24 ust. 1 oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami
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Kontrolowany podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez kierownika 

podmiotu leczniczego w dniu 29 czerwca 2012 r., opracowany zgodnie z dyspozycją 

art. 23 i zawierający elementy wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej.

Po przeanalizowaniu treści przedmiotowego dokumentu stwierdzono, iż jego zapisy nie 

odzwierciedlają stanu faktycznego, jak również nie jest on zgodny z zapisami księgi 

rejestrowej w części dotyczącej struktury organizacyjnej i udzielanych świadczeń 

zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki stomatologicznej, co stanowi naruszenie 

przepisów art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy o działalności leczniczej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu nie dostosował treści regulaminu organizacyjnego 

do dyspozycji wynikającej z art. 35 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy 

o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), 

w myśl którego należało zastąpić określenie „przedsiębiorstwo” terminem „zakład 

leczniczy” w terminie do 31 grudnia 2017 r.

7. pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zapis w regulaminie organizacyjnym 

podmiotu leczniczego w zakresie określenia wysokości opłat pobieranych przez podmiot 

za udostępnianie dokumentacji medycznej. Regulamin organizacyjny nie zawierał 

kompletnych informacji o wysokości opłat pobieranych za udostępnianie dokumentacji 

medycznej. Z analizy treści przedmiotowego dokumentu wynika, iż kontrolowany 

udostępnia dokumentację medyczną w postaci wydruku komputerowego, a za kopię 

dokumentacji medycznej pacjent nie ponosi opłat. Zapis wskazujący, iż jedyną formą 

udostępniania dokumentacji medycznej jest kopia narusza przepisy, o których mowa 

w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1318 ze zm.).

8. spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie,

9. spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych 

świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie,

10. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

W dniu przeprowadzania bezpośrednich czynności kontrolnych stwierdzono, 

iż w podmiocie leczniczym udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu 

rentgenodiagnostyki stomatologicznej, które nie zostały uwzględnione w księdze
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rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego poprzez oznaczenie komórek 

organizacyjnych dodatkowym kodem resortowym dziedziny medycyny i funkcji ochrony 

zdrowia, a kierownik kontrolowanego podmiotu do dnia rozpoczęcia kontroli nie wnosił

0 wpis zmian w tym zakresie. W zakładzie leczniczym funkcjonowała pracownia 

rentgenodiagnostyki stomatologicznej wyposażona w aparat rentgenowski panoramiczny, 

która do dnia rozpoczęcia kontroli nie została zgłoszona do organu rejestrowego celem 

dokonania wpisu.

W toku kontroli stwierdzono rozbieżności pomiędzy nazwą podmiotu leczniczego

1 zakładu leczniczego wskazaną w księdze rejestrowej podmiotu, a oznaczeniem w bazie 

REGON (stan na dzień 13 marca 2018 r.).

Powyższe stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej.

W dniu 27 kwietnia 2018 r., kontrolowany podmiot leczniczy złożył w aplikacji 

rpwdl.csioz.gov.pl wniosek o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą w zakresie usunięcia nieprawidłowości wskazanych w trakcie kontroli. Organ 

rejestrowy zrealizował przedmiotowy wniosek w dniu 27 kwietnia 2018 r. i wydał 

zaświadczenie nr 251.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. kontrolowany podmiot przedłożył uwierzytelnione kopie 

regulaminu organizacyjnego, zatwierdzonego przez kierownika podmiotu w dniu 27 kwietnia 

2018 r. oraz paszportów technicznych, w których uzupełniono zapisy w zakresie wskazania 

terminu wykonania kolejnego przeglądu technicznego. Po przeanalizowaniu zapisów 

regulaminu organizacyjnego stwierdzono iż spełnia on wymagania określone w art. 24 ust. 1 

ustawy o działalności leczniczej.

Mając na uwadze powyższe, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

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.

Iwona Drelichojwska-Slopa
D y re kto r \Nj/ ri z i a ! u 

Zdrow ia i PoliiyW Spoiec/.noj
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