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Tomasz Dymyt
Dyrektor
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego 
Kotliny Jeleniogórskiej 
w Jeleniej Górze

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111 i 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, w związku 

z § 14 Zarządzenia Nr 286 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2016 r. 

w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i § 12 Zarządzenia Nr 299 

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 września 2017 r. w sprawie realizacji programu "Jak 

urodzić zdrowe dziecko" oraz na podstawie imiennych upoważnień nr 486 i 487 z dnia 

30 sierpnia 2018 r., zespół kontrolerów w składzie:

Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu,

Elżbieta Czemielewska -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, 

w dniu 26 września 2018 r. przeprowadził bezpośrednie czynności kontrolne w trybie 

zwykłym w podmiocie leczniczym pn. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny 

Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra, prowadzącym zakład leczniczy 

pn. Przychodnie Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, 

ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra.
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Tematem kontroli była realizacja świadczonych usług przez szkołę rodzenia ubiegającą się 

o przyznanie rekomendacji w zakresie realizacji standardu „Edukacja przedporodowa -  

szkoła rodzenia”, będącej uczestnikiem programu „Jak urodzić zdrowe dziecko”.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia zdrowotne 

w zakresie edukacji przedporodowej dotyczących:

1. pomieszczeń i wyposażenia lokalu, w którym realizowany jest program „Jak urodzić 

zdrowe dziecko”,

2. organizacji zajęć,

3. naboru i kwalifikowania uczestników biorących udział w zajęciach,

4. programu kształcenia,

5. kadry dydaktycznej,

6. monitorowania programu,

7. dokumentowania udzielonych świadczeń.

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

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 5 czerwca 2018 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2018 r.

W okresie objętym kontrolą osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień był Pan Tomasz Dymyt -  Dyrektor podmiotu leczniczego.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli, sygn. ZP-ZPSM.964.226.2018.IS, podpisanym przez kontrolowany 

podmiot w dniu 26 października 2018 roku bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze 

wystąpienie pokontrolne.

Realizację świadczonych usług przez szkołę rodzenia oceniam pozytywnie.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadnia stwierdzony w czasie kontroli stan faktyczny.

W ramach programu „Jak urodzić zdrowe dziecko” szkoła rodzenia świadczy usługi 

zdrowotne w zakresie edukacji przedporodowej kobietom ciężarnym w zakładzie leczniczym 

podmiotu leczniczego pod nazwą Przychodnie Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej. 

W toku czynności kontrolnych oraz na podstawie przedłożonych dokumentów, a także 

indywidualnej dokumentacji medycznej stwierdzono, że szkoła rodzenia spełnia warunki
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i wymagania określone w Zarządzeniu Nr 299 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 września 

2017 r. w sprawie realizacji programu "Jak urodzić zdrowe dziecko" dotyczących:

1. pomieszczeń i wyposażenia lokalu, w którym realizowany jest program „Jak urodzić

zdrowe dziecko”,

2. organizacji zajęć,

3. naboru i kwalifikowania uczestników biorących udział w zajęciach,

4. programu kształcenia,

5. kadry dydaktycznej,

6. monitorowania programu,

7. dokumentowania udzielonych świadczeń.

W związku z powyższym szkoła rodzenia, funkcjonująca w strukturze organizacyjnej 

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, otrzymuje Certyfikat 

Rekomendacji Wojewody Dolnośląskiego, z terminem ważności do dnia 9 listopada 2020 r.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego 

pod nazwą Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, ul. Ogińskiego 6, 

58-506 Jelenia Góra.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 

po jednym dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.




