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Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), § 14 Zarządzenia nr 428 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę 

Dolnośląskiego oraz na podstawie upoważnienia nr PS-ZPSM.0030-34/16, w  dniu 27 stycznia 

2016 r. w siedzibie podmiotu leczniczego zostały przeprowadzone czynności kontrolne. 

Szczegółowe ustalenia przedstawiono w protokole kontroli znak: 

PS-ZPSM.9612.10.2016.SK, podpisanym przez Pana Jana Ogińskiego -  Prezesa Zarządu, bez 

wniesienia zastrzeżeń.

Kontrolerzy: Sylwia Kitajewska -  starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego -  przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Beata 

Kochanowska-Chrobak- starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego -  kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu 

leczniczego pod nazwą: AAVita Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Lekarska 

Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

z siedzibą we Wrocławiu, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą AAVITA Sp. z o.o. 

Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności funkcjonowania podmiotu 

z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrola była kontrolą planową, ujętą w planie 

okresowych kontroli zewnętrznych w jednostkach podporządkowanych Wojewodzie 

Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych przez Wydziały
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Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w I półroczu 2016 r. Kontrolą objęto okres od dnia 1 

stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań 

w zakresie kontrolowanych zagadnień był Pan Jan Ogiński -  Prezes Zarządu.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej 

zostało ocenione pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają 

przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe. Przy dokonywaniu ocen cząstkowych 

uwzględniono kryteria legalności i rzetelności.

1. Zgodność faktycznie udzielanych świadczeń z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Czynności kontrolne wykazały, że:

-  w podmiocie leczniczym funkcjonuje poradnia leczenia jaskry, do której przypisany 

został kod resortowy VIII -  1602, nie funkcjonujący w obecnym stanie prawnym;

-  dla gabinetu diagnostyczno-zabiegowego przypisano zakresy świadczeń 

zdrowotnych, nie mające odzwierciedlenia w stanie faktycznym.

Nieprawidłowości te stanowią naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej.

2. Spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku w zakresie posiadania regulaminu 

organizacyjnego wymaganego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. W wyniku porównania treści regulaminu 

organizacyjnegp z wpisami w księdze rejestrowej kontrolujący stwierdzili, iż wystąpiła 

rozbieżność pomiędzy zapisami w ww. dokumentach w kwestii nazwy przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego. Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

3. Spełnienie przez podmiot warunku w zakresie zawarcia umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu 

rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia wystawionego przez 

ubezpieczyciela oceniono pozytywnie.

4. Spełnienie przez podmiot wymogu posiadania wyrobów medycznych wykorzystywanych 

przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono 

pozytywnie.

5. Pozytywnie oceniono spełnienie ustawowych wymogów posiadania przez podmiot 

leczniczy pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych.



6. Spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych 

świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zarządzający kontrolowanym

świadczeń objętych wpisem do rejestru do rzeczywistego zakresu wykonywanej działalności 

leczniczej, poprzez złożenie do organu rejestrowego wniosku o wpis zmian wraz 

z wymaganymi dokumentami. W związku z rozbieżnością zapisu w regulaminie 

organizacyjnym i w księdze rejestrowej dotyczącego nazwy przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego, kontrolujący poinformowali również o obowiązku dokonania zmiany nazwy 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

Dnia 7 marca 2016 r. do organu rejestrowego wpłynął kompletny wniosek o wpis zmian 

w ww. zakresie.

Zmiany -  po przeprowadzeniu analizy otrzymanych dokumentów -  zostały wpisane 

do rejestru dnia 7 marca 2016 r. pod nr sprawy znak: PS-ZPSM.9610.968.2016.SK, która 

została zakończona wydaniem zaświadczenia nr 736.

W związku z usunięciem stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości w ocenianych 

obszarach, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. 

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla kierownika kontrolowanego podmiotu i dla przeprowadzającego kontrolę.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 

Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

podmiotem leczniczym został poinformowany o konieczności dostosowania zakresu
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