
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-ZPSM.9612.25.2018.EA

Wrocław, dniaA?lipca 2018 r.

Pani
Marzena Jaworska
Kierownik Ośrodka Zdrowia 
w Wądrożu Wielkim 
59-430 Wądroże Wielkie 167

Wystąpienie pokontrolne

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

(j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), § 14 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego 

z dnia 21 października 2016 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę 

Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 266 i 267 z dnia 30 kwietnia 2018 r., zespół kontrolerów 

w składzie: Ewa Andrzejczyk-Sobolewska -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu oraz 

Bogusława Pawlica -  starszy specjalista w  Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w  dniu 29 maja 2018 r. 

kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą Ośrodek Zdrowia w  W ądrożu 

Wielkim, 59-430 Wądroże Wielkie 167, prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą 

OŚRODEK ZDROWIA, 59-430 Wądroże Wielkie 167. 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  I półroczu 2018 r.

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

odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją zadań w kontrolowanym zakresie były:

1



Pani Agnieszka Tabi3Z£Wsfei$ kierownik podmiotu leczniczego od 1 stycznia 2017 r., oraz 

Pani Marzena Jaworska od dnia 1 sierpnia 2017 r. jako pełniąca obowiązki kierownika 

podmiotu leczniczego następnie, od dnia 1 czerwca 2018 r., kierownik podmiotu leczniczego.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.25.2018.EA, 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 budynku, w którym realizowane są świadczenia zdrowotne 

oceniono pozytywnie,

2. posiadanie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań fachowych i sanitarnych 

pomieszczeń i urządzeń zakładu 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,

4. spełnianie wymogu posiadania dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób 

wykonujących zawód medyczny oceniono pozytywnie,

5. spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku posiadania regulaminu organizacyjnego 

wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

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

z nieprawidłowościami.

Kontrolujący stwierdzili, że w regulaminie nie określono wysokości opłaty 

za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy 

o działalności leczniczej. Ponadto, wykazana w regulaminie struktura organizacyjna 

zakładu leczniczego była niezgodna z ustalonym przez kontrolujących stanem faktycznym. 

W  regulaminie nie ujęto działającego w  zakładzie leczniczym gabinetu 

fizj oterapeutycznego,

6. opracowanie procedury udostępniania dokumentacji medycznej i pobierania opłat zgodnie 

z art. 27 i 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

pacjenta (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.), oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami. W regulaminie organizacyjnym nie podano pełnych informacji



funkcjonujących komórek organizacyjnych. Organ rejestrowy zrealizował wniosek w  dniu 

5 czerwca 2018 r. i wydał zaświadczenie nr 309.

Nieprawidłowość stwierdzona w  pkt. 8 została usunięta w  trakcie trwania 

bezpośrednich czynności kontrolnych w  zakładzie leczniczym. Kontrolowany dokonał 

oznaczenia gabinetów zgodnie z ich przeznaczeniem.

Mając na uwadze, że stwierdzone nieprawidłowości w  zostały usunięte, zaleceń 

pokontrolnych nie wydaje się.

W ynik kontroli zostanie umieszczony w  księdze rejestrowej prowadzonej dla podmiotu 

leczniczego.

W ystąpienie pokontrolne sporządza się w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  

dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.
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dotyczących procedury udostępniania dokumentacji medycznej oraz nie określono 

wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalonej w  sposób określony 

w  art. 28 ust 4 ustawy o prawach pacjenta.

7. spełnienie warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oceniono pozytywnie,

8. spełnienie przez podmiot wymogu podawania do publicznej wiadomości informacji 

o udzielanych świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami. Kontrolujący stwierdzili, że wewnątrz zakładu leczniczego 

w  W ądrożu W ielkim brak było informacji o rodzaju i zakresach udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. Nie oznaczono pomieszczeń w  których funkcjonowały poradnia 

neurologiczna i gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej,

9. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

W  wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych kontrolujące stwierdziły, 

że w  zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego świadczenia zdrowotne udzielane są 

niezgodnie z zapisami w  księdze rejestrowej. W  jednostce organizacyjnej zakładu 

leczniczego pn. Ośrodek Zdrowia w  W ądrożu Wielkim nie funkcjonuje Hospicjum 

domowe (cz. VIII kodu resortowego 2180) oraz Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 

Domowa (cz. VIII kodu resortowego 2142). Ponadto, w  trakcie przeprowadzania oględzin 

Ośrodka Zdrowia w  Budziszowie W ielkim stwierdzono, że w  zakładzie leczniczym 

prowadzona jest działalność lecznicza z zakresu fizjoterapii. Działalność ta nie znajduje 

odzwierciedlenia we wpisach rejestrowych i do dnia rozpoczęcia kontroli kierująca 

podmiotem leczniczego nie wnosiła o wpis zmian w  tym zakresie.

W  związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresach wymienionych w  pkt. 5, 

pkt. 6, i pkt. 9 wystąpienia pokontrolnego, w  trakcie trwania postępowania kontrolnego 

do organu kontrolującego wpłynęły:

-  w dniu 12 czerwca 2018 r., kopia regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika podmiotu leczniczego, który 

spełnia wymagania wynikające z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 27 

i 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta.

-  w dniu 30 maja 2018 r., wniosek nr 012234467 o dokonanie wpisu zmian w  księdze 

rejestrowej podmiotu poprzez wykreślenie niefunkcjonujących i wpisanie niezgłoszonych,


