
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

ZP-ZPSM.9612.20.2018.UK

Wrocław, dnia ■> r  sierpnia 2018 r.

Pani
Małgorzata Romańska-Wolko
Kierownik
Praktyki Stomatologicznej 
Romańska-Wolko Małgorzata

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 226 i 227 z dnia 

12 kwietnia 2018 r., zespół kontrolerów w składzie: Urszula Kurowska -  specjalista 

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

przewodnicząca zespołu kontrolerów oraz Elżbieta Czemielewska -  starszy specjalista 

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

kontroler, przeprowadził w dniu 27 kwietnia 2018 r. kontrolę problemową podmiotu 

leczniczego pod nazwą: Romańska-Wolko Małgorzata Praktyka Stomatologiczna, (od dnia 

18 maja 2018 r. nazwa podmiotu leczniczego Praktyka Stomatologiczna Romańska-Wolko 

Małgorzata), ul. Bolesława Krzywoustego 15/F, 56-400 Oleśnica, prowadzącego zakład 

leczniczy pod nazwą: Praktyka Stomatologiczna M. Romańska-Wolko, ul. Bolesława 

Krzywoustego 15/F, 56-400 Oleśnica. 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
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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 była Pani Małgorzata Romańska-Wolko -  właściciel podmiotu.

Z przeprowadzonej kontroli szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole 

kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.20.2018.UK, podpisanym i przesłanym do organu

kontrolującego przez Panią Małgorzatę Romańską-Wolko. Do ustaleń kontroli wniesiono 

w ustawowym terminie zastrzeżenia, które zostały uwzględnione przez organ kontrolny 

w obszarze dotyczącym rodzaju udzielanych świadczeń.

W związku z przeprowadzoną kontrolą 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, że pomieszczenia i urządzenia odpowiadają 

wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu 

udzielanych świadczeń zdrowotnych 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, 

Kontrolowany nie poddał w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 24 kwietnia 2017 r. 

badaniu technicznemu Autoklawu typ AUTOHOUSE AD 7 nr 21010004, oraz nie poddał 

badaniu technicznemu w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 27 kwietnia 2017 r. 

poniższego sprzętu:

-  Aparat RTG typ 765DC nr 15-1805103DP,

-  Skaler typ U-P26 nr AAD0163,

-  Unit Stomatologiczny typ ANTHOS A3 Plus nr 71BA1318,

-  Lampa Polimeryzacyjna typ T-LED nr LI 1D021.

Powyższe ustalenia dowodzą braku zachowania ciągłości przeprowadzanych przeglądów 

technicznych przez wyspecjalizowane podmioty, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 2
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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, termin następnych konserwacji, nazwisko 

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

dotyczące wyrobu.

Na obecnym etapie, z uwagi na upływ terminów do przeprowadzenia ww. badań 

technicznych, nie jest możliwe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

4. spełnienie przez podmiot warunku zatrudniania osób dysponujących kwalifikacjami 

zapewniającymi realizację usług zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Z uwagi na zatrudnienie osoby na stanowisku asystentki stomatologicznej nie posiadającej 

kwalifikacji uznano, że podmiot leczniczy nie zapewnia udzielania świadczeń 

zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, co stanowi naruszenie 

art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.

5. posiadanie regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej, określającego sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, o których 

mowa w art. 24 ust.l oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Powyższa ocena wynika z faktu, iż w badanym dokumencie stwierdzono brak opracowania 

założenia wynikającego z art. 24 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, t jw arunków  współdziałania 

z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia 

prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości 

przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

W regulaminie organizacyjnym wskazano nieaktualny publikator ustawy o działalności 

leczniczej.

6. negatywnie 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.).

7. spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oceniono pozytywnie,
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8. spełnienie przez podmiot wymogu zapewnienia w miejscu ogólnodostępnym pełnej 

informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Powyższa ocena wynika z faktu braku podania do publicznej wiadomości informacji 

o zakresach udzielanych przez kontrolowany podmiot świadczeń zdrowotnych.

Wskazana nieprawidłowość stanowi naruszenie art. 14 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej.

9. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Czynności kontrolne wykazały, że w kontrolowanym podmiocie leczniczym udzielane 

były świadczenia zdrowotne z zakresu rentgenodiagnostyki stomatologicznej, które nie 

znalazły odzwierciedlenia w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę 

Dolnośląskiego z uwagi na fakt nie złożenia przez kierownika kontrolowanego podmiotu, 

do dnia rozpoczęcia bezpośrednich czynności kontrolnych, wniosku o wpis zmian 

ww. zakresie.

Wskazana w księdze rejestrowej nazwa podmiotu leczniczego, tj.: Romańska-Wolko 

Małgorzata Praktyka Stomatologiczna była, w dniu przeprowadzenia bezpośrednich 

czynności kontrolnych, niezgodna z wpisem w bazie CEIDG i bazie REGON.

Wskazane nieprawidłowości stanowią naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej.

10. posiadanie odpowiednich zezwoleń właściwego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

na uruchomienie pracowni RTG i stosowanie aparatów RTG oceniono pozytywnie.

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

niniejszego wystąpienia, w trakcie trwania postępowania kontrolnego, w dniu 

25 maja 2018 r., do organu kontrolującego wpłynęła kopia, potwierdzona za zgodność 

z oryginałem, regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego, którego treść jest zgodna 

ze stanem faktycznym i prawnym.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie wymienionym w pkt. 9 

wystąpienia pokontrolnego, w trakcie trwania postępowania kontrolnego, w dniu 

13 maja 2018 r. do organu rejestrowego wpłynął wniosek w sprawie wpisu zmian 

w księdze rejestrowej polegający na dodaniu świadczeń z zakresu rentgenodiagnostyki 

stomatologicznej i uaktualnieniu nazwy podmiotu leczniczego.
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Z uwagi na charakter i czasookres stwierdzonych braków opisanych w pkt. 3 niniejszego 

wystąpienia, nieprawidłowość nie może zostać usunięta.

Działając w oparciu o dyspozycję art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, 

na podstawie ustaleń zawartych w protokole, organ prowadzący rejestr poniżej wydaje 

zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości:

1. podać do wiadomości publicznej informację o zakresach świadczeń zdrowotnych 

udzielanych w podmiocie leczniczym. Termin realizacji 14 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia.

2. oznaczyć podmiot leczniczy stosując nazewnictwo zgodne z nazwą podmiotu 

figurującego w rejestrze podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę 

Dolnośląskiego. Termin realizacji 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

3. podjąć działania zmierzające do zatrudnienia na stanowisku asystentki 

stomatologicznej osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe w tym zakresie. Termin 

wykonania 3 miesiące od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Kontrolowany, w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, 

zobowiązany jest 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.

Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury 

przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej.

up, WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
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ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

¿drowia i Hoiityki Społecznej


