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Wystąpienie pokontrolne

W dniu 11 września 2015 r. na podstawie art. 111, art. 112 ustawy z dnia 15 kwietnia 

20011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.), w związku 

z § 14 Zarządzenia nr 428 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 

kontroli realizowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i § 12 Zarządzenia nr 322 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie realizacji programu "Jak urodzić zdrowe 

dziecko" oraz imiennego upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2015 r., 

sygn. PS-ZPSM.0030-226/15, zespół kontrolny w składzie: Iwona Stasiak -  inspektor 

wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

przewodnicząca zespołu kontrolnego, Barbara Smektała — inspektor wojewódzki w Wydziale 

Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego -  kontroler, przeprowadził 

w podmiocie leczniczym pn. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, 

ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław (zwany dalej podmiotem leczniczym), kontrolę 

problemową w trybie zwykłym. Tematem kontroli była ocena jakości świadczonych usług 

przez szkołę rodzenia ubiegającą się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji 

Standardu Edukacja Przedporodowa „Szkoła Rodzenia”, będącej uczestnikiem programu „Jak 

urodzić zdrowe dziecko”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 czerwca 2015 r. przez 

Wojewodę Dolnośląskiego planem kontroli na II półrocze 2015 r. Okres objęty kontrolą 

od dnia 1 września 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.

Szczegółowe ustalenia przedmiotowej kontroli zostały przedstawione w protokole 

kontroli, sygn. PS-ZPSM.964.7.2015.IS, przesłanym Panu pismem z dnia 1 października



2015 roku. Protokół kontroli został podpisany przez Pana prof. dr hab. Wojciecha Witkiewicza 

-  Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, w dniu 

14 października 2015 roku, bez wnoszenia zastrzeżeń.

W okresie objętym kontrolą, osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań w zakresie 

kontrolowanych zagadnień była Pani Teresa Pastuszka -  Kierownik Szkoły Rodzenia.

W związku z przedmiotową kontrolą przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W zakresie spełniania warunków i wymagań przez podmiot leczniczy realizujący 

świadczenia zdrowotne w zakresie edukacji przedporodowej wydaję ocenę pozytywną.

Dokonując oceny zastosowanie miały kryteria legalności i rzetelności. Powyższą ocenę 

uzasadniają przedstawione niżej uwagi.

W ramach programu „Jak urodzić zdrowe dziecko” Szkoła Rodzenia świadczy usługi 

zdrowotne w zakresie edukacji przedporodowej kobietom ciężarnym w przedsiębiorstwie 

podmiotu leczniczego pn. Ośrodek Ambulatoryjnych Świadczeń Zdrowotnych. W toku 

czynności kontrolnych oraz na podstawie przedłożonych dokumentów a także indywidualnej 

dokumentacji medycznej stwierdzono, że Szkoła Rodzenia spełnia warunki i wymagania 

określone w Zarządzeniu nr 322 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie 

realizacji programu "Jak urodzić zdrowe dziecko". Powyższe zagadnienia dotyczą:

1. Pomieszczeń i wyposażenia lokalu, w którym realizowany jest program „Jak urodzić 

zdrowe dziecko”;

2. Organizacji zajęć;

3. Naboru i kwalifikowania uczestników biorących udział w zajęciach;

4. Programu kształcenia;

5. Kadry dydaktycznej;

6. Monitorowania programu;

7. Dokumentowania udzielonych świadczeń.

W związku z powyższym Szkoła Rodzenia, funkcjonująca w strukturze organizacyjnej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, otrzymuje Certyfikat 

Rekomendacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, z terminem ważności 

do dnia 5 listopada 2017 r.

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.

W załączeniu:
1. Dwa Certyfikaty Rekomendacji;
2. Dwie naklejki „Bocianka” . Z Up. WOJEWODY DpL^^LĄSKSEGO

2 '  A / a '  O Y f i^ ^ ^ W Y D Z IA Ł U  >
„ Polityki Społecznej


