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Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 111 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 upoważnienia nr PS-ZPSM.0030-63/16, w dniu 29 lutego 2016 r. została 

przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole 

kontroli znak: PS-ZPSM.9612.20.2016.EC, podpisanym w dniu 31 marca 2016 r. przez 

Panią Ewę Domańską -  właściciela podmiotu, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, 

przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolerzy: Elżbieta Czemielewska -  starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego -  przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Urszula 

Kurowska -  specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego -  kontroler, przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego 

pod nazwą Ewa Domańska z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Artura Młodnickiego 16A, 

prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą Centrum Medyczne CDS Ewa Domańska. 

Przedmiot kontroli obejmował zgodność funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi 

przepisami prawa. 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 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 była Pani Ewa Domańska -  właściciel podmiotu.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej 

oceniono 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. 

Kontrola wykazała, iż w podmiocie leczniczym nie są realizowane świadczenia zdrowotne 

w poradniach: kardiochirurgicznej, nefrologicznej i diabetologicznej wpisanych do księgi 

rejestrowej prowadzonej dla kontrolowanego podmiotu. Ustalono, na podstawie 

oświadczenia Pani Ewy Domańskiej, kierownika kontrolowanego podmiotu, 

że wymienione powyższej poradnie nie funkcjonują od dnia 1 stycznia 2002 r. 

Nieprawidłowość ta stanowi naruszenie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. 

o działalności leczniczej.

2. Spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku posiadania regulaminu organizacyjnego 

wymaganego art. 23 i w zakresie zgodnym z art. 24 ust.l ww. ustawy oceniono 

pozytywnie.

3. Spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oraz przekazania organowi prowadzącemu rejestr dokumentu 

potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia wystawionego przez ubezpieczyciela oceniono 

pozytywnie z nieprawidłowościami.

Podmiot nie przedłożył do organu rejestrowego w ustawowym terminie dokumentu 

potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

naruszając art. 107 ust. 1 ww. ustawy.

4. Spełnienie przez podmiot wymogu posiadania wyrobów medycznych wykorzystywanych 

przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono 

pozytywnie.

5. Pozytywnie oceniono spełnienie ustawowego wymogu 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 stwierdzoną nieprawidłowością zarządzający kontrolowanym 

podmiotem leczniczym złożył do organu rejestrowego w dniu 9 marca 2016-r. wniosek o wpis



zmian w księdze rejestrowej, dotyczący zakończenia działalności nie funkcjonujących 

poradni. Organ rejestrowy zrealizował wniosek w dniu 9 marca 2016 r. i wydał zaświadczenie 

nr 753.

Mając na względzie usunięcie stwierdzonych w trakcie trwania postępowania kontrolnego 

nieprawidłowości w ocenianych obszarach, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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.

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.
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