
Wrocław, dnia K października 2018 r.

OMNIDENT SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Ogrodowa 24A 
56-416 Twardogóra

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.), § 14 Zarządzenia nr 286 Wojewody Dolnośląskiego 

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

Dolnośląskiego oraz upoważnień nr 418 i 419 z dnia 17 lipca 2018 r., zespół kontrolerów 

w składzie: Elżbieta Czemielewska -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu 

kontrolerów oraz Urszula Kurowska -  specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w dniu 20 lipca 2018 r. 

kontrolę problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: OMNIDENT SPÓŁKA

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Ogrodowa 24A, 56-416 Twardogóra, 

prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: CENTRUM STOMATOLOGICZNE

OMNIDENT, ul. Ogrodowa 24A, 56-416 Twardogóra.

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 II półroczu 2018 r. 

Kontrolą objęto okres ód dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Osobą 

odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zadań w kontrolowanym zakresie była Pani Elżbieta 

Krala -  Prezes Zarządu.
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W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.39.2018.EC, podpisanym i przesłanym do organu

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

ZP-ZPSM.9612.39.2018.EC
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rejestrowego przez Panią Elżbietę Kralę, bez wniesienia zastrzeżeń do protokołu, przekazuję 

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 budynków, w których 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 z nieprawidłowościami.

W trakcie analizy dokumentacji technicznej przekazanej kontrolującym w dniu kontroli 

stwierdzono, że sprzęt wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych posiada 

pozytywną opinię techniczną. Ustalono brak dokumentów potwierdzających 

przeprowadzenie przeglądów technicznych, w okresie objętym kontrolą od dnia 

01.01.2017 r. do dnia 12.03.2017 r. oraz od dnia 13.03.2018 r. do dnia 10.05.2018 r. dla 

autoklawu parowego, typ EASY-R, Nr 00ST1827 i piaskarki stomatologicznej typ PS01. 

W okresie od dnia 13.03.2018 r. do dnia 10.05.2018 r. stwierdzono również braki 

w dokumentach sprzętów: mieszalnik do materiałów stomatologicznych w kapsułkach typ 

KapMix Nr 940036019130, radio wizjo grafía cyfrowa typ PCI-DIXI3V4 Nr 170984, 

endometr Raypex5 typ R-5 Nr R0520308, unit stomatologiczny typ StWeber300 

Nr 71520183, skaler wolnostojący, typ UDS-L LED, Nr 541004, rok produkcji 2012. 

Nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej 

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

(j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.).

4. spełnienie przez podmiot warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie 

osób dysponujących kwalifikacjami zapewniającymi realizację usług zdrowotnych 

oceniono pozytywnie,

5. spełnienie warunku posiadania regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1, 

w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.
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Kontrolujący stwierdzili, że w przekazanym dokumencie nie wskazano struktury 

organizacyjnej zakładu leczniczego.

Nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej. 

Ponadto publikator ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wskazany 

w regulaminie był nieaktualny.

6. pozytywnie z nieprawidłowościami oceniono zapis w ww. dokumencie dotyczący

wysokości opłat pobieranych za udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z art. 28 

ust. 4 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.).

Ustalono, że wskazana opłata za 1 stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej

była wyższa niż przewidziana w art. 28 ust. 4 pkt 2 powyższej ustawy. Pozostałe

wysokości kwot były ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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,

9. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie wymienionym w pkt. 5 i 6 

wystąpienia pokontrolnego, w trakcie trwania postępowania kontrolnego, do organu 

kontrolującego, złożono w dniu 21 sierpnia 2018 r. potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopię regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, podpisanego przez Panią Elżbietę 

Kralę. Treść dokumentu jest zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.

Nieprawidłowości wskazanej w pkt. 3 wystąpienia pokontrolnego, z uwagi na charakter 

i czasookres stwierdzonego braku, nie można usunąć.

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.
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