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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 141 z dnia 26 kwietnia 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 27 kwietnia 2016 r. kontrolę 

problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Jaśkowicach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, prowadzącego przedsiębiorstwo 

lecznicze pod nazwą: NZOZ W JAŚKOWICACH SPÓŁKA Z O. O., Jaśkowice Legnickie 37. 

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 jest Pan Grzegorz 

Jerzy Olkowski -  Prezes Zarządu.



W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli znak: PS-ZPSM.9612.37.2016.EA, podpisanym (bez wniesienia 

zastrzeżeń) w dniu 25 maja 2016 r. przez Pana Grzegorza Olkowskiego -  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 

ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

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

wykonujących działalność leczniczą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. 

Czynności kontrolne wykazały, 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 funkcjonujące 

w przedsiębiorstwie komórki organizacyjne: pracownia kinezyterapii, pracownia masażu 

leczniczego, pracownia hydroterapii, gabinet ogólny -  poradnia zdrowia psychicznego, 

poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu, gabinet stomatologiczny, 

gabinet usg I -  kardiologiczny, zostały dwukrotnie wpisane do księgi rejestrowej 

prowadzonej przez Wojewodę Dolnośląskiego,

2. spełnienie przez kontrolowany podmiot warunku 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 w regulaminie organizacyjnym nie wskazano wysokości opłaty 

za udostępnienie dokumentacji medycznej, ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 186 

ze zm.) oraz wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych nie objętych umową 

kontraktową z NFZ, zgodnie z wymaganiem art. 24 ust. 1 pkt 9 i 12 ustawy o działalności 

leczniczej,

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.t. 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,

8. dostosowanie pomieszczeń i urządzeń podmiotu leczniczego do wymagań określonych 

wart. 22 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej według harmonogramu przyjętego 

w programie dostosowawczym oceniono pozytywnie,

9. przekazywanie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz właściwego organu samorządu 

zawodów medycznych -  zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej, 

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.

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

na str. 2 niniejszego wystąpienia, w trakcie trwania postępowania kontrolnego do organu 

rejestrowego wpłynął:

1. wniosek nr 012113214, z dnia 2 maja 2016 r., podpisany przez Pana Grzegorza

Olkowskiego, Prezesa Zarządu, o dokonanie wpisu zmian do księgi rejestrowej poprzez 

wykreślenie dwukrotnie wpisanych komórek organizacyjnych, organ rejestrowy

zrealizował wniosek w dniu 4 maja 2016 i wydał zaświadczenie nr 1060,

2. regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, podpisany przez Pana Grzegorza

Olkowskiego, Prezesa Zarządu, spełniający wymagania wynikające z art. 24 ust. 1 

ustawy o działalności leczniczej.

Mając na uwadze powyższe 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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