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Wystąpienie pokontrolne 

Dnia 23 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

0 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 na podstawie upoważnień Nr 231 i 232 z dnia 

25 lipca 2016 r., zespół kontrolerów w składzie: Barbara Smektała -  inspektor wojewódzki 

w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

przewodnicząca zespołu, Iwona Stasiak -  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia

1 Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził 

czynności kontrolne w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym pn. JOANNA 

GRUSZECKA, BOGUSŁAW KLONOWSKI „PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO” 

SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojska Polskiego 18, 59-975 Sulików.

Przedmiotem kontroli było spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy 

realizujący świadczenia zdrowotne w zakresie opieki nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą 

oraz realizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami, dziećmi (od 2 miesiąca 

życia do 5 roku życia) sprawowana przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. 

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
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Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 17 czerwca 2016 r. przez 

Wicewojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2016 r.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały 

przedstawione w protokole kontroli sygn. ZP-ZPSM.9612.6.2016.BS, podpisanym przez 

Panią Joannę Gruszecką i Pana Bogusława Klonowskiego, wspólników spółki jawnej, w dniu 

1 września 2016 r. bez wnoszenia zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli działalność kontrolowanego 

podmiotu leczniczego w obszarze objętym kontrolą oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Oceny dokonano z uwzględnieniem kryterium legalności i rzetelności.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione poniżej oceny szczegółowe:

1. spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący świadczenia 

zdrowotne oceniono pozytywnie,

2. zabezpieczenie kadrowe związane z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych 

oceniono pozytywnie,

3. zabezpieczenie sprzętowe oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzono, że waga medyczna nie posiadała aktualnego świadectwa przeglądu 

technicznego. Dnia 30 sierpnia 2016 r., do tutejszego wydziału wpłynęło drogą 

elektroniczną świadectwo legalizacji ww. wagi. W związku z powyższym nie wydaje się 

zalecenia pokontrolnego,

4. realizację profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlętami i dziećmi (od 2 miesiąca 

życia do 5 roku życia), sprawowanej przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej 

oceniono pozytywnie,

5. prowadzenie dokumentacji medycznej zbiorczej i indywidualnej oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami. Ustalono brak:

a) prowadzenia wewnętrznej indywidualnej dokumentacji medycznej dotyczącej 

realizacji testów przesiewowych, a tym samym poświadczania wykonania 

profilaktycznych gwarantowanych świadczeń zdrowotnych danymi identyfikującymi 

osobę realizującą świadczenia (imię nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa 

wykonywania zawodu),

Mając na uwadze powyższe ustalenia wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 

zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 2069).



Pani Joanna Gruszecka i Pan Bogusław Klonowski, wspólnicy spółki jawnej, 

w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązani są 

do zrealizowania zaleceń pokontrolnych oraz do zawiadomienia jednostki kontrolującej o ich 

wykonaniu lub przyczynie niewykonania.

Wynik kontroli zostanie umieszczony w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego 

pn. JOANNA GRUSZECKA, BOGUSŁAW KLONOWSKI „PRAKTYKA LEKARZA 

RODZINNEGO” SPÓŁKA JAWNA, ul. Wojska Polskiego 18, 59-975 Sulików.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla 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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