Katowice, dnia 26 kwietnia 2018 r.
Nr kontroli ZDIII.9612.1.7.2018

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 29 sierpnia 2017 r. do 20 marca 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: SONOMEDICO 1 DARIUSZ CHOLEWA SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą w Tychach przy ul. Jastrzębiej 12, wpisana do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem 24779-W-24, o numerach: REGON
241676127 oraz NIP 6462894503, wykonująca działalność leczniczą w zakładzie
leczniczym pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SONOMEDICO 1
prowadzonym w Tychach przy ul. Bocznej 6.
Odpowiedzialnymi za prowadzenie podmiotu i uprawnionymi do reprezentacji spółki
są wspólnicy – Dariusz Cholewa i Bartosz Czuba (każdy wspólnik ma prawo
reprezentowania spółki; do składania oświadczeń woli i składania podpisów w imieniu
spółki umocowany jest każdy wspólnik samodzielnie).
Anna Szewczyk, inspektor wojewódzki – kierownik zespołu kontrolerów na podstawie
upoważnienia do kontroli znak ZDV.0030.50.2018 z dnia 5 marca 2018 r. wydanego
z upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach,
Marcin Sieradzki, inspektor wojewódzki – członek zespołu kontrolerów na podstawie
upoważnienia do kontroli znak ZDV.0030.51.2018 z dnia 5 marca 2018 r. wydanego z
upoważnienia Wojewody Śląskiego przez Dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach.
od 19 marca do 20 marca 2018 r.

II Ocena ogólna do zakresu skontrolowanej działalności
Ocena ogólna:

1
2

Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości.

tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 160 ze. zm.
Ibidem
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Komórka wykonująca
zadania z zakresu
objętego kontrolą:

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

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

podmiot leczniczy pod firmą: SONOMEDICO 1 DARIUSZ CHOLEWA SPÓŁKA JAWNA
z siedzibą w Tychach przy ul. Jastrzębiej 12, zwany w niniejszym wystąpieniu
pokontrolnym „podmiotem kontrolowanym”, wykonujący działalność leczniczą w zakładzie
leczniczym pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SONOMEDICO 1
prowadzonym w Tychach przy ul. Bocznej 6,
wykonujący zadania z każdego obszaru kontroli.
Ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą.
Szczegółowe ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak
ZDIII.9612.1.7.2018, doręczonym do podmiotu kontrolowanego 29 marca 2018 r.
i podpisanym bez zastrzeżeń 30 marca 2018 r. przez Dariusza Cholewę – wspólnika
podmiotu kontrolowanego (wpływ do tut. Urzędu 5 kwietnia 2018 r.).

wspólnicy podmiotu kontrolowanego – Dariusz Cholewa i Bartosz Czuba – 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.
pozytywna pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
W okresie objętym zakresem czasowym kontroli w księdze rejestrowej nie wykazano
komórki organizacyjnej, dla której przewidziano kod resortowy 7110 – Punkt pobrań
materiałów do badań, pomimo faktycznego udzielania świadczeń we wskazanym zakresie,
co zostało potwierdzone zapisami w regulaminie organizacyjnym, zapisami umów
zawartych w zakresie badań diagnostycznych i wizytacją pomieszczeń.
Powyższe stanowiło naruszenie dyspozycji zawartej w art. 103, art. 107 ust. 1 ustawy3
w powiązaniu z § 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 rejestru4.
Usunięcie nieprawidłowości nastąpiło 10 kwietnia 2018 r. poprzez złożenie wniosku o wpis
zmian w rejestrze, w którym zawnioskowano o zarejestrowanie komórki organizacyjnej
pn. Punkt Zabiegowy z Punktem Pobrań Materiału do Badań (007).
Organ rejestrowy wydał stosowne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą Nr Z-24779-20180410 z 10 kwietnia 2018 r.

3
4

tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 160, ze zm.
tekst jedn. z 2014 r. Dz. U. poz. 325 ze zm.
4

B. Obszar kontroli:

wyroby medyczne wykorzystywane w procesie udzielania świadczeń.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

C. Obszar kontroli:

zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

D. Obszar kontroli:

spełnienie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

E. Obszar kontroli:

wizytacja pomieszczeń zakładu leczniczego.

Ocena cząstkowa
do danego obszaru:

pozytywna.

Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

F. Obszar kontroli:
Ocena cząstkowa
do danego obszaru:
Ustalenia, stanowiące
podstawę do oceny:

dokumentacja organizacyjna podmiotu leczniczego.
pozytywna.
kontrolerzy nie stwierdzili nieprawidłowości w danym obszarze.

IV Uwagi i zalecenia pokontrolne
Mając na uwadze powyższe zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.
Otrzymują:
1. Dariusz Cholewa – wspólnik SONOMEDICO 1 DARIUSZ CHOLEWA SPÓŁKA JAWNA, ul. Jastrzębia 12, 43-100 Tychy
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 Czaplińska-Jaszczurowska
Dyrektor Wydziału Zdrowia

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

5

