
ZARZĄDZENIE NR 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w podmiocie gospodarczym 

zlokalizowanym w Jodłowie 6-7, 57-530 Międzylesie, prowadzącym:

1) podmiot leczniczy wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

pn. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla osób starszych i osób z chorobą alzheimera 

Joanna Kościelniak,

2) placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle 

chorym lub osobom w podeszłym wieku pn. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny 

dla Osób Starszych i Osób z Chorobą Alzheimera.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464), art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 3 i art. 9 

pkt. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 886) z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1292) oraz art. 126 i art. 127 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przeprowadzić kontrolę problemową w zakresie:

1) zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania 

działalności leczniczej,

2) oceny poziomu świadczenia usług leczniczych i pielęgnacyjnych,

3) kwalifikacji i liczby personelu sprawującego opiekę nad pacjentami,

4) przestrzegania praw pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem praw do komunikacji 

z rodzinami/opiekunami prawnymi,

5) świadczenia mieszkańcom usług opiekuńczych dotyczących zapewnienia opieki 

medycznej oraz pielęgnacji, w tym w czasie choroby.

§2



Do przeprowadzenia kontroli wyznaczam Zespół Kontrolerów składający się z pracowników 

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu oraz Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinach: geriatrii i opieki 

paliatywnej dla województwa dolnośląskiego.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§4

Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich 

czynności kontrolnych.

§5

Termin przeprowadzenia kontroli: od dnia 12 grudnia 2019 r. do dnia 20 stycznia 2020 r.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ja

WICEWOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

'osław Kresa


