Katowice, dnia 5 czerwca 2018 r.
Nr kontroli ZDIII.9612.1.13.2018

W O J E W O DA Ś LĄ S K I

WYSTĄPIENIE
POKONTROLNE

ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w KATOWICACH
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
1

2

I Dane organizacyjne przeprowadzenia kontroli
Zakres kontroli:

zgodność wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej1 i przepisami powiązanymi

Okres objęty kontrolą:

od 23 października 2017 r. do 20 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna
do przeprowadzenia
kontroli:

Jednostka kontrolowana:

Kierownik jednostki
kontrolowanej:

Zespół kontrolerów
i nr upoważnienia:

Termin kontroli:

art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej2, zwanej w dalszej
części niniejszego wystąpienia pokontrolnego „ustawą”.
podmiot leczniczy pod firmą: IONCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22,
wpisana do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem
195735-W-24, o numerach: REGON 243596361 oraz NIP 9542749526, wykonująca
działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. IONCO GABINETY LEKARSKIE
prowadzonym pod tym samym adresem.
Uprawnionymi do reprezentacji spółki są członkowie zarządu: Leszek Pudełko i Mariola
Nowak-Pudełko – do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważniony jest każdy
członek zarządu samodzielnie.
Anna Szewczyk, inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolerów na podstawie
upoważnienia do kontroli znak ZDV.0030.79.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. wydanego
z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach,
Anna Wilk-Stach, inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolerów na podstawie
upoważnienia do kontroli znak ZDV.0030.80.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. wydanego
z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
19 i 20 kwietnia 2018 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:
Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

1
2

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie.

podmiot leczniczy pod firmą: IONCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach przy ul. Henryka Dąbrowskiego 22,
zwany w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym „podmiotem kontrolowanym”, wykonujący
działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. IONCO GABINETY LEKARSKIE
prowadzonym pod tym samym adresem,
wykonujący zadania z każdego obszaru kontroli.

tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 160 ze. zm.
Ibidem
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Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Osoby odpowiedzialne
za wykonywanie zadań
z danego zakresu kontroli
w przypadku stwierdzonych
nieprawidłowości:

Ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą.
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak
ZDIII.9612.1.13.2018, przekazanym do podmiotu kontrolowanego 15 maja 2018 r.
i podpisanym bez zastrzeżeń 15 maja 2018 r. przez Mariolę Nowak-Pudełko –
Wiceprezesa Zarządu podmiotu kontrolowanego (wpływ do tut. Urzędu 18 maja 2018 r.).

Leszek Pudełko i Mariola Nowak-Pudełko – członkowie zarządu, odpowiedzialni za
wykonywanie zadań ze wszystkich obszarów kontroli.

III Oceny cząstkowe skontrolowanej działalności do badanego obszaru ze wskazaniem ustaleń,
na których zostały oparte
A. Obszar kontroli:
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością.
negatywna.
Na podstawie wizytacji pomieszczeń, zapisów regulaminu organizacyjnego,
przedstawionych dokumentów, zawartych umów oraz ustaleń dokonanych w trakcie
kontroli stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z zapisami w regulaminie
organizacyjnym i rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
W księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu wskazano udzielanie świadczeń
z zakresu chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej, podczas gdy deklarowana na stronie
internetowej działalność oraz ustalenia dokonane w trakcie kontroli stanowią o działalności
w zakresie „terapii wspomagających leczenie w onkologii”.
Ponadto powyższe zostało potwierdzone w złożonych przez Stronę wyjaśnieniach.
Powyższa nieprawidłowość stanowiła naruszenie zapisów art. 107 ust. 1 ustawy3.

B. Obszar kontroli:

wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

W trakcie kontroli nie przedstawiono wymaganej dokumentacji dla ciśnieniomierza (pkt 3)
oraz ssaka elektrycznego (pkt 4) wykazu aparatury i sprzętu medycznego stosowanych
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w IONCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Powyższa nieprawidłowość stanowiła naruszenie zapisów art. 17 ust. 1 pkt 2) ustawy4
w powiązaniu z art. 90 ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych5.

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.
Ibidem
5 tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 211, ze zm.
3
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Powyższa nieprawidłowość została usunięta poprzez przekazanie 23 kwietnia 2018 r.
drogą elektroniczną organowi kontroli skanów wymaganej dokumentacji dot. wskazanego
sprzętu medycznego.
C. Obszar kontroli:

zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

W trakcie kontroli nie przedstawiono dokumentów potwierdzających posiadanie
stosownych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych i spełnianie wymagań
zdrowotnych przez Ł. N., ujętego na stronie 8 protokołu kontroli znak ZDIII.9612.1.13.2018.
Powyższe stanowiło naruszenie dyspozycji zawartej w art. 17 ust. 1 pkt 3) ustawy6.

D. Obszar kontroli:

spełnienie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

negatywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Podmiot kontrolowany zadeklarował rozpoczęcie wykonywania działalności leczniczej na
dzień 23 października 2017 r.
Przedstawiona kontrolującym polisa ubezpieczenia OC obejmowała okres obowiązywania
od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., ponadto przedstawione umowy współpracy
zostały zawarte odpowiednio 2 stycznia lub 18 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z dyspozycją ujętą w art. 25 ust. 2 ustawy7 obowiązek ubezpieczenia powstaje
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.
Powyższa nieprawidłowość stanowiła naruszenie zapisów art. 107 ustawy8.

E. Obszar kontroli:

posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do wykonywanej
działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, posiadanie
tytułu prawnego do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne,
wizytacja pomieszczeń zakładu leczniczego.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.
Ibidem
8 Ibidem
6
7
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F. Obszar kontroli:

dokumentacja organizacyjna podmiotu leczniczego.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

Regulamin organizacyjny podmiotu kontrolowanego nie spełniał wymagań art. 24 ust. 1
ustawy9 w zakresie:
 pkt 1) – nieprawidłowo wskazano firmę kontrolowanego podmiotu – w § 1: „IONCO
GABINETY LEKARSKIE przy IONCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w § 2:
„Firma podmiotu ma brzmienie: IONCO GABINETY LEKARSKIE”;
 pkt 2) – nie wskazano zadań podmiotu kontrolowanego w zadeklarowanym w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność leczniczą zakresie, tj. udzielania świadczeń
zdrowotnych w trybie ambulatoryjnym;
 pkt 4) – nie wskazano rodzaju oraz właściwego zakresu udzielanych świadczeń
zdrowotnych;
 pkt 7) – nie określono precyzyjnie organizacji i zadań poszczególnych jednostek
lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunków współdziałania tych
jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania
podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym
i administracyjno-gospodarczym;
 pkt 8) – zastosowano nieaktualną nomenklaturę „zakład opieki zdrowotnej”;
 pkt 9) – nie wskazano wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta10.
Do dnia kontroli adres strony internetowej podmiotu kontrolowanego nie został wpisany
do księgi rejestrowej.
Na stronie internetowej:
 zakres udzielanych świadczeń był niezgodny z zadeklarowanym w księdze rejestrowej;
 nie ujęto wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej (brak informacji
o nie pobieraniu opłat);
 nie ujęto cennika udzielnych świadczeń zdrowotnych.
Powyższe stanowiło naruszenie zapisów art. 24. ust. 2 ustawy11 w z § 5 ust. 1 pkt 7)
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego
zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawie dokonywania wpisów, zmian
w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru12.

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.
tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318, ze zm.
11 tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.
12 tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 325, ze zm.
9
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IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
Na podstawie powyższych ustaleń dokonanych w trakcie kontroli uznano, iż złożone oświadczenie, o którym mowa
w art. 100 ust. 2 ustawy13, było niezgodne ze stanem faktycznym.
Wobec wszczęcia postępowania o wykreślenie podmiotu z rejestru zakończonego wydaniem decyzji w sprawie
wykreślenia z rejestru znak ZDIII.9610.579.2018 z 1 czerwca 2018 r. zaleceń nie wydaje się.

Otrzymują:
1. Leszek Pudełko – Prezes Zarządu IONCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Henryka Dąbrowskiego 22, 40-032 Katowice
Do wiadomości:
1. Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
2. Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
3. a/a.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
/-/ Jolanta Pietrzak-Wolny
Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia

…............................................
(podpis kierownika komórki ds. kontroli)

13

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.
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