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Wrocław, dnia Ąf’października 2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
PS-ZPSM.9612.34.2015.BP

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
"PRZYCHODNIA KRZYSZTOF"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Limanowskiego 10
58-300 Wałbrzych

Wystąpienie Pokontrolne

N a podstawie art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U.
z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia
2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego, w dniu 8 czerwca 2015 r.
została przeprowadzona kontrola, której szczegółowe ustalenia zostały przedstawione w protokole
kontroli znak: PS-ZPSM.9612.34.2015.BP podpisanym przez Pana Przemysława Kordowskiego
Prezesa Zarządu Spółki oraz Pana Mirosława Lubińskiego Członka Zarządu Spółki i przesłanym
do jednostki kontrolującej, do którego nie wniesiono zastrzeżeń, przekazuję niniejsze wystąpienie
pokontrolne.
Kontrolerzy: Bogusława Pawlica - starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego
Urzędu W ojewódzkiego - przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Beata Kochanowska-Chrobak starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego kontroler,
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przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROW OTNEJ
"PRZYCHODNIA KRZYSZTOF"
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Z
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z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Limanowskiego 10.
Przedmiotem kontroli była ocena zgodności funkcjonowania podmiotu z obowiązującymi przepisami
prawa^ Kontrolę przeprowadzono w oparciu o plan okresowy kontroli zewnętrznych w jednostkach
podporządkowanych Wojewodzie Dolnośląskiemu oraz samorządu terytorialnego, realizowanych
przez W ydziały Dolnośląskiego Urzędu W ojewódzkiego w II półroczu 2015 r. Kontrolą objęto okres
od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Za wykonywanie zadań w zakresie

1

kontrolowanych zagadnień odpowiedzialny był Zarząd spółki pod nazwą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD.
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Z
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ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ reprezentowany przez Pana Przemysława Kordowskiego - Pfsęgesa
Zarządu Spółki oraz Pana M irosława Lubińskiego - Członka Zarządu Spółki,.
Funkcjonowanie podmiotu leczniczego w zakresie prowadzenia działalności leczniczej należy ocenić
pozytywnie. Powyższą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.
Dokonując ocen cząstkowych zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności.
1. Zgodność zakresu faktycznie udzielanych świadczeń z zakresem wpisanym do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą należy ocenić pozytywnie.
2.
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warunku

w
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posiadania
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organizacyjnego wymaganego ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej należy
ocenić pozytywnie. Kontrolowany podmiot w dniu kontroli posiadał opracowany regulamin
organizacyjny, o którym mowa w art. 23 i art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej.
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prowadzącemu rejestr dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia wystawionego przez
ubezpieczyciela należy ocenić pozytywnie.
4.

Spełnienie przez podmiot wymogu odnośnie wyrobów medycznych wykorzystywanych przez
podmiot leczniczy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych należy ocenić pozytywnie.

5.

Pozytywnie należy ocenić spełnienie ustawowych wymogów posiadania przez podmiot leczniczy
pomieszczeń do udzielania świadczeń zdrowotnych.

6.

Spełnienie przez podm iot wymogu odnośnie informacji o zakresie udzielanych świadczeń
zdrowotnych, ich dostępności dla pacjentów oraz nie posiadania znamion reklamy należy ocenić
pozytywnie.

Zalecenia pokontrolne:
W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz wobec nie stwierdzenia nieprawidłowości w ocenianych
obszarach, zleceń pokontrolnych nie sporządzono. 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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