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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 143 z dnia 28 kwietnia 2016 r., zespół kontrolny w składzie: Urszula 

Kurowska -  specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu kontrolnego oraz Elżbieta Czemielewska -  starszy 

specjalista w  Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

kontroler, przeprowadził w dniu 29 kwietnia 2016 r. kontrolę problemową podmiotu 

leczniczego pod nazwą: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ASTRA- 

MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w  Głogowie 

przy ul. Gwiaździstej 23, prowadzącego przedsiębiorstwo pod nazwą: „ASTRA-MED” 

SP. Z O.O., Głogów ul. Gwiaździsta 23.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zgodności funkcjonowania podmiotu 

z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie objętym kontrolą. 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 nadzór nad realizacją zadań w  kontrolowanym zakresie był Pan Ryszard 

Kurasiewicz -  Prezes Zarządu.

W związku z przeprowadzoną kontrolą której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.35.2016.UK, podpisanym i przesłanym do organu 

rejestrowego przez Prezesa Zarządu podmiotu leczniczego, bez wniesienia zastrzeżeń 

do protokołu, 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 

ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

1. posiadanie tytułu prawnego do budynku, w  którym realizowane są świadczenia zdrowotne 

oceniono pozytywnie,

2. posiadanie opinii, w formie postanowienia, wydanej przez właściwy organ inspekcji 

sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych pomieszczeń i urządzeń 

podmiotu leczniczego oceniono pozytywnie,

3. spełnienie przez podmiot wymogu posiadania wyrobów medycznych wykorzystywanych 

przez podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono 

pozytywnie,

4. spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku posiadania regulaminu organizacyjnego 

wymaganego art. 23 i w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 ww. ustawy oceniono 

pozytywnie z nieprawidłowościami.

W regulaminie organizacyjnym podmiotu leczniczego wskazano, że podmiot może 

udzielać świadczeń odpłatnie. Nie wskazano natomiast wysokości opłaty za udzielane 

świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, organizacji 

procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, sposobu 

kierowania komórkami organizacyjnymi,

5. 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.
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Podmiot nie przedłożył do organu rejestrowego w ustawowym terminie dokumentu 

potwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

naruszając art. 107 ust. 1 ww. ustawy,

6. przekazywanie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego organu samorządu 

zawodów medycznych, zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy, kwartalnych informacji 

o liczbie osób, które wykonują zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych 

albo jako praktykę zawodową, z którą podmiot leczniczy zawarł umowę cywilnoprawną 

oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Kontrolowany podmiot w roku 2015 nie składał ww. informacji do Państwowej Inspekcji 

Pracy, Okręgowej Izby Lekarskiej oraz Izby Pielęgniarek i Położnych,

7. spełnienie przez podmiot wymogu przekazywania informacji o udzielanych 

świadczeniach zdrowotnych i ich dostępności oceniono pozytywnie,

8. zgodność faktycznie udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresem wpisanym 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Czynności kontrolne wykazały, że dla komórki organizacyjnej pn. gabinet zabiegowy 

nieprawidłowo wskazano kod identyfikacyjny charakteryzujący dziedzinę medycyny,

9. pozytywnie oceniono opracowanie przez podmiot leczniczy, zgodnie z art. 28 ust. 4 

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

procedury dotyczącej udostępniania dokumentacji medycznej.

Zarządzający kontrolowanym podmiotem leczniczym został pouczony o konieczności 

wypełniania obowiązków wynikających z przepisów ustawy o działalności leczniczej 

z zachowaniem należytej staranności i terminowości.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wskazanymi w pkt. 4 i pkt. 8 wystąpienia 

pokontrolnego, w trakcie trwania postępowania kontrolnego do organu rejestrowego wpłynęły 

następujące dokumenty:

1. wniosek nr 012114003, podpisany przez Prezesa Zarządu, o dokonanie wpisu zmian 

do księgi rejestrowej w zakresie przyporządkowania prawidłowego kodu 

identyfikacyjnego charakteryzującego dziedzinę medycyny (organ rejestrowy zrealizował 

wniosek w dniu 16 maja 2016 r. i wydał zaświadczenie nr 1102),

2. regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, podpisany przez Prezesa Zarządu, 

spełniający wymagania z art. 24 ust. 1 ww. ustawy.
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Mając na uwadze, iż stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte w trakcie postępowania 

kontrolnego, zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

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.


