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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 upoważnień nr 239/16 i 240/16 z dnia 29 lipca 2016 r., zespół kontrolerów w składzie: 

Sylwia Kitajewska -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu oraz Beata Kochanowska - 

Chrobak -  starszy specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, kontroler, przeprowadził w dniu 5 sierpnia 2016 r. kontrolę 

problemową podmiotu leczniczego pod nazwą: SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY 

OŚRODEK OPIEKI ZDROWOTNEJ "NEX-MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Świebodzicach przy ul. Kolejowej 19, 

prowadzącego zakład leczniczy pod nazwą: NIEPUBLICZNY OŚRODEK OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "NEX -MEDICAL", Świebodzice, ul. Kolejowa 19.
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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 II 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 Arkadiusz 

Ziobro -  Prezes Zarządu spółki pn. SAMODZIELNY NIEPUBLICZNY OŚRODEK OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "NEX-MEDICAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 

W związku z przeprowadzoną kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli znak: ZP-ZPSM.9612.2.2016.SK, podpisanym i przesłanym do organu 

rejestrowego przez Prezesa Zarządu, bez wniesienia zastrzeżeń do protokołu, przekazuję 

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 budynków, w których 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 

przedsiębiorstwa leczniczego oceniono pozytywnie,

3. wymóg posiadania wyrobów medycznych wykorzystywanych przez podmiot leczniczy 

w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Udostępniona dokumentacja techniczna zawierała aktualne wpisy o przeprowadzonych 

przeglądach, w szczególności: daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę firmy, 

terminy następnych działań serwisowych, przeglądów, sprawdzeń i kontroli 

bezpieczeństwa wyrobu stosowanego do udzielania świadczeń zdrowotnych, wynikające 

z instrukcji użytkowania lub zaleceń podmiotów, które wykonały czynności 

Po przeanalizowaniu zapisów kart technicznych 9 aparatów i sprzętu medycznego 

kontrolujący stwierdzili, iż w wyznaczonym przez serwisanta terminie przeprowadzenia 

kolejnego przeglądu, kontrolowany podmiot nie dokonał niezbędnych czynności, co jest
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niezgodne z art. 17 ust. 1 pkt. 2 ustawy o działalności leczniczej w powiązaniu z art. 90 

ust. 6 i 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Ponadto z przedstawionych dokumentów nie wynikało, iż kontrolowany podmiot 

leczniczy dysponuje aparatem niezbędnym do wykonywania badań spirometrycznych. 

W karcie technicznej prowadzonej dla aparatu EKG nie wskazano, iż sprzęt ten 

wyposażony jest w przystawkę spirometryczną za pomocą, której możliwe jest wykonanie 

przedmiotowego badania.

4. pozytywnie oceniono posiadanie przez podmiot dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje osób wykonujących zawód medyczny,

5. spełnienie warunku posiadania regulaminu organizacyjnego wymaganego art. 23 

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

z nieprawidłowościami.

Po przeanalizowaniu zapisów ww. dokumentu stwierdzono, iż nie obejmuje on 

wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 

W dokumencie nie ujęto kompletnej informacji o wysokości opłat pobieranych za 

udzielanie świadczeń zdrowotnych, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub 

przepisami odrębnymi realizowane za częściową albo całkowitą odpłatnością. Struktura 

organizacyjna zakładu leczniczego ujęta w regulaminie organizacyjnym była zgodna 

z zakresem działalności stwierdzonym w dniu kontroli, lecz nie odzwierciedlała zapisów 

zawartych w księdze rejestrowej prowadzonej dla kontrolowanego podmiotu.

6. spełnienie warunku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych 

albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych oceniono 

pozytywnie,

7. spełnienie przez podmiot wymogu podawania do publicznej wiadomości 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.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, 

że w zakładzie leczniczym nie funkcjonują: Poradnia medycyny sportowej i Poradnia 

logopedyczna. Podmiot leczniczy nie dopełnił ustawowego obowiązku zgłoszenia zmian 

do organu rejestrowego poprzez wykreślenie z księgi rejestrowej poradni, które nie 

prowadzą działalności.
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9. pozytywnie oceniono opracowanie przez podmiot leczniczy procedury dotyczącej 

udostępniania dokumentacji medycznej i pobierania opłat, zgodnie z art. 27 i art. 28 ust. 4 

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

W toku prowadzonego postępowania kontrolnego podmiot leczniczy złożył 

w aplikacji rpwdl.csioz.gov.pl kompletny wniosek o wpis zmian w zakresie wykreślenia 

niefunkcjonujących komórek organizacyjnych.

Strona przedłożyła skorygowany regulamin organizacyjny oraz aneks nr 2 do 

ww. dokumentu. Po zapoznaniu się z treścią powyższych dokumentów stwierdzono, 

iż wskazane w pkt. 5 nieprawidłowości zostały usunięte.

W dniu 19 września 2016 r. drogą elektroniczną kontrolowany podmiot leczniczy przedłożył 

kartę techniczną dla aparatu EKG, w której uzupełniono zapis dotyczący wyposażenia i części 

zamiennych dostarczonych wraz z aparatem. Z dokumentu wynika, iż przystawka 

spirometryczna stanowi wyposażanie ww. aparatu. Nieprawidłowość wskazana w pkt. 3 

została usunięta.

Mając na uwadze, iż stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte, 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.
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