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Wystąpienie pokontrolne

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

(j.t. 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 82 z dnia 7 marca 2016 r. zespół kontrolny w składzie: 

Ewa Andrzejczyk-Sobolewska -  starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolnego oraz 

Bogusława Pawlica -  starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w dniu 30 marca 2016 r. kontrolę 

problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny 

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Komorowicach, prowadzącego 

przedsiębiorstwa lecznicze pod nazwą: SZPITAL w Komorowicach przy ul. Wrocławskiej 

2 A, ZAKŁAD REHABILITACJI LECZNICZEJ, w Komorowicach przy ul. Wrocławskiej 2 A, 

PRZYCHODNIA WIELO SPECJALISTYCZNA w Komorowicach przy ul. Wrocławskiej 2 A. 

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 

Magdalena Puziewicz-Karpiak -  Prezes Zarządu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.27.2016.EA, podpisanym (bez wniesienia 

zastrzeżeń) w dniu 29 kwietnia 2016 r. przez Panią Magdalenę Puziewicz-Karpiak -  Prezesa 

Zarządu, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej 

oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione poniżej uwagi.

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

wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 

świadczenia zdrowotne udzielane są niezgodnie z wpisami do księgi rejestrowej 

prowadzonej przez tut. organ rejestrowy dla kontrolowanego podmiotu. Ustalono, że 

w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego nie funkcjonują: poradnia reumatologiczna, 

pracownia diagnostyki laboratoryjnej oraz punkt pobrań materiału do badań.

2. Spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku w zakresie posiadania regulaminu 

organizacyjnego wymaganego art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrola wykazała, iż regulamin organizacyjny podmiotu zawiera zapisy niezgodne 

z aktualnym wpisem do księgi rejestrowej w zakresie nazwy podmiotu i przedsiębiorstw, 

struktury organizacyjnej przedsiębiorstw podmiotu, rodzaju działalności leczniczej oraz 

zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ponadto stwierdzono, że regulamin 

organizacyjny nie określał wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych nie 

objętych umową kontraktową z NFZ oraz wysokości opłaty za przechowywanie zwłok 

pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny. Stwierdzono także, że w omawianym 

dokumencie przy określaniu wysokości pobieranej opłaty za udostępnienie dokumentacji 

medycznej powołano nieobowiązujące przepisy prawa.

3. Spełnienie przez podmiot warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej oraz przekazanie organowi prowadzącemu rejestr 

w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia 

wystawionego przez ubezpieczyciela oceniono pozytywnie.



4. Stosowanie sprzętów i aparatury medycznej odpowiadających przepisom ustawy z dnia 

20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (j.Ł Dz. U. 2015 r., poz. 876 ze zm.) oceniono 

pozytywnie.

5. Posiadanie pozytywnych opinii wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń 

podmiotu leczniczego zgodnie z art. 17 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej oceniono pozytywnie.

6. Podawanie do publicznej wiadomości informacji o zakresie i rodzajach udzielanych 

świadczeń zdrowotnych oraz treść i formę tych informacji zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy 

o działalności leczniczej oceniono pozytywnie.

7. Posiadanie tytułu prawnego do budynku, w którym realizowane są świadczenia zdrowotne 

oceniono pozytywnie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przekazać do organu kontrolnego zaktualizowany regulamin organizacyjny zawierający:

-  zgodne z wpisem w księdze rejestrowej nazwy podmiotu leczniczego i jego 

przedsiębiorstw,

-  zgodną z wpisem w księdze rejestrowej strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego,

-  zgodne ze stanem faktycznym zapisy o rodzaju prowadzonej działalności leczniczej oraz 

zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych,

-  określenie wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych nie objętych umową 

kontraktową z NFZ oraz przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 

72 godziny. Przy określaniu wysokości pobieranej opłaty za udostępnienie dokumentacji 

medycznej należy powołać obowiązujące przepisy prawa.

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w zakresie wymienionym w pkt. 1 na str. 2 

niniejszego wystąpienia, do organu rejestrowego w dniu 6 kwietnia 2016 r. wpłynął wniosek 

nr 012107631 podpisany przez Panią Joannę Garbicz, posiadającą pełnomocnictwo udzielone 

przez Panią Magdalenę Puziewicz-Karpiak, Prezesa Zarządu, o dokonanie wpisu zmian 

do księgi rejestrowej poprzez wykreślenie niedziałających komórek organizacyjnych. Organ 

rejestrowy zrealizował wniosek w dniu 7 kwietnia 2016 i wydał zaświadczenie nr 944. 

W związku z powyższym w ww. zakresie nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.
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Kierownik podmiotu leczniczego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego zobowiązana jest do zrealizowania zaleceń pokontrolnych 

oraz zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich wykonaniu lub przyczynie niewykonania.

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.


