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Wrocław, dniaAy lipca 2015 r

Pan

Grzegorz Olkowski

Prezes Zarządu

Niepublicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Jaśkowicach 

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 

w Jaśkowicach Legnickich

Wystąpienie pokontrolne

W dniu 3 czerwca 2015 r. na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (t.j. 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 w oparciu o upoważnienie numer PS-ZP.0030-168/15 z dnia 

25 maja 2015 r. podpisane przez Panią Martę Kopystiańską Dyrektora Wydziału Polityki 

Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu zespół kontrolny w składzie: 

Krystyna Bartków -  Inspektor Wojewódzki -  przewodnicząca zespołu, Barbara Smektała -  

Inspektor Wojewódzki -  kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w podmiocie leczniczym 

pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśkowicach Spółka z Ograniczoną

Odpowiedzialnością z siedzibą w Jaśkowicach Legnickich.

Przedmiotem kontroli była ocena realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad niemowlętami, dziećmi i młodzieżą oraz ocena realizacji standardów postępowania 

w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę lub higienistkę 

szkolną.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 29 grudnia 2014 r. przez Wojewodę 

Dolnośląskiego planem kontroli na I półrocze 2015 r.



W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w kontrolowanym podmiocie leczniczym

pełnił Pan Grzegorz Olkowski -  Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Jaśkowicach Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

W związku z przedmiotową kontrolą, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione 

w protokole kontroli sygn. PS-ZP.9612.32.2015.KB, podpisanym dnia 3 lipca 2015 r. bez wnoszenia 

zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli przyznaję ocenę pozytywna.

Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej oceny szczegółowe. Dokonując ocen 

cząstkowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.

1. Jakość i dostępność usług medycznych udzielanych przez kontrolowany podmiot leczniczy 

należy ocenić pozytywnie.

2. Zabezpieczenie sprzętowe należy ocenić pozytywnie.

3. Realizację gwarantowanych profilaktycznych świadczeń zdrowotnych przez kontrolowany 

podmiot leczniczy należy ocenić pozytywnie..

4. Pozytywnie należy ocenić prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej zbiorczej 

i indywidualnej.

W związku z pozytywną oceną podmiotu leczniczego odstępuję od wydania zaleceń pokontrolnych. 

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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