WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
WYDZIAŁ ZDROWIA

Poznań, 11 kwietnia 2022 r.

ZD.IV.9612.12.2022.6

Sprawozdanie z kontroli w podmiocie leczniczym o nazwie:
DARIA RYBARCZYK, ul. Tadeusza Kościuszki 26, 63-100 Śrem

I. Informacje i ustalenia ogólne
1. Kontrolowany podmiot leczniczy:
Nazwa i adres kontrolowanych zakładów leczniczych:
 AGNUS PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA,
 AGNUS PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
AMBULATORIUM, ul. Spławie 48, 61-312 Poznań
RPWDL1: 000000207292
Data wpisu do rejestru: 28 luty 2019 r.
Forma organizacyjno-prawna: 0700 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę
fizyczną
Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 28 luty 2019 r.
Miejsce udzielania świadczeń: ul. Spławie 48, 61-312 Poznań
2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne2
Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych, wpisanych
do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa
wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne
wykonywały:
1) Anna Kaczmarkiewicz – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów,
2) Aleksandra Jarosz- starszy inspektor wojewódzki,
3) Kinga Leśniewska – inspektor wojewódzki,
Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2022.
Kontrolę rozpoczęto w dniu 15 lutego 2022 r. i zakończono w dniu 29 marca 2022 r.

1

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia
25 stycznia 2022 r., znak: KN-II.0030.27.2022.1
2

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

3. Przedmiot i zakres kontroli
Przedmiotem kontroli była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami
prawa.
Okres objęty kontrolą: od 4 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli.
4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli
Z uwagi na ogłoszenie w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-23
czynności kontrolne realizowane były częściowo zdalnie. Pisemnych wyjaśnień udzielali: pani
Daria Rybarczyk właściciel podmiotu oraz pan XXXXXX XXXXXXXX legitymujący się
pełnomocnictwem do reprezentowania podmiotu wydanym przez Darię Rybarczyk – zał.nr 1.
II. Opis stanu faktycznego i ustalenia
Zgodnie z księgą rejestrową (zał. nr 2), podmiot leczniczy: DARIA RYBARCZYK,
ul. Tadeusza Kościuszki 26 w Śremie prowadzi zakłady lecznicze: AGNUS PRYWATNY OŚRODEK
LECZENIA UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA, AGNUS PRYWATNY OŚRODEK LECZENIA
UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA AMBULATORIUM w lokalizacji: ul. Spławie 48, 61-312
Poznań. Zakłady lecznicze prowadziły działalność w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne i stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne – inne niż szpitalne w zakresie
leczenia uzależnień i współuzależnienia.
W dniu 15 lutego 2022 r. rozpoczęto realizację kontroli w podmiocie leczniczym
w lokalizacji ul. Spławie 48 w Poznaniu, gdzie zgodnie z ww. księgą działalność leczniczą
miały prowadzić 2 zakłady lecznicze. Jak się okazało, ww. podmiot leczniczy nie prowadził
działalności. We wskazanej powyżej lokalizacji działalność prowadziły zakłady lecznicze
innego podmiotu leczniczego: DARIA RYBARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Pozostałą część kontroli realizowano zdalnie. W dniu 16 lutego 2022 r. wystąpiono do Pana
XXXXX XXXXXXXX, pełnomocnika podmiotu, o udzielanie wyjaśnień dot. działalności
kontrolowanego podmiotu leczniczego – zał. nr 3. Wobec nieotrzymania odpowiedzi na
pytania, w dniu 8 marca 2022 r. ponownie skierowano zapytanie do pełnomocnika podmiotu
– zał. nr 4. W dniu 11 marca 2022 r. otrzymano wyjaśnienia złożone przez Darię Rybarczyk właściciela podmiotu.
Odnośnie prowadzenia działalności, pani Daria Rybarczyk wyjaśniła, że podmiot leczniczy:
DARIA RYBARCZYK udzielał świadczeń zdrowotnych de facto do dnia rozpoczęcia
działalności
leczniczej
przez
podmiot:
DARIA
RYBARCZYK
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ czyli w okresie od 28 lutego 2019 r. do 28 maja
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2021 r. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez oba podmioty i struktura
organizacyjna, w tym przede wszystkim pomieszczenia sprzęt i personel, były tożsame, w
tym znaczeniu, że do dnia 28 maja 2021 r. świadczenia były udzielane przez podmiot
leczniczy: DARIA RYBARCZYK, a po tym dniu przez podmiot leczniczy: DARIA RYBARCZYK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Ponadto właściciel podmiotu wyjaśniła, że
oba podmioty lecznicze udzielały świadczeń zdrowotnych w tych samych zakładach
leczniczych, nigdy nie było tak żeby oba podmioty udzielały świadczeń zdrowotnych
jednocześnie w tej samej lokalizacji, na tym samym sprzęcie, czy przy współpracy z tym
samym personelem medycznym lub pomocniczym. Nie były to konkurujące ze sobą
podmioty, a sytuacja istnienia dwóch podmiotów leczniczych wyniknęła wyłącznie z tego, że
prowadzenie działalności przez osobę fizyczną ograniczało możliwości rozwoju i stwarzało
zbyt duże ryzyko gospodarcze, wobec czego Daria Rybarczyk zdecydowała się powołać
spółkę prawa handlowego.
Odnośnie odpowiedzi na pytanie dot. wykreślenia podmiotu z RPWDL pani Daria Rybarczyk
poinformowała, że do dnia 9 marca 2022 r. nie złożyła wniosku o wykreślenie podmiotu
z RPWDL. Pełna treść wyjaśnienia stanowi zał. nr 5 do sprawozdania.
Jak wynika z przedstawionych powyżej wyjaśnień w okresie od 28 lutego 2019 r. do 28 maja
2021 r. podmiot leczniczy prowadził działalność polegającą na udzielaniu świadczeń
zdrowotnych. W związku z powyższym w podmiocie została wytworzona dokumentacja
medyczna. Jak wyjaśniła pani Daria Rybarczyk (zał. nr 6 do protokołu) dokumentacja
medyczna wytworzona w podmiocie została przekazana podmiotowi leczniczemu: DARIA
RYBARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który to podmiot de facto
kontynuuje działalność prowadzoną przez podmiot poprzedni. Przekazanie dokumentacji
nastąpiło protokołem zdawczo – odbiorczym. Do chwili obecnej podmiot przechowuje
dokumentację medyczną archiwalną oraz bieżącą dotyczącą pacjentów, którym obecnie są
udzielane świadczenia zdrowotne.
III. Podsumowanie kontroli
1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:
 Kontrolowany podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą w okresie od
28 lutego 2019 do 28 maja 2021 r.
 Dokumentacja medyczna wytworzona w podmiocie obecnie jest przechowywana
w podmiocie leczniczym: DARIA RYBARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w lokalizacji ul. Spławie 48 w Poznaniu.
 Nie dopełniono obowiązku wykreślenia podmiotu z RPWDL, co narusza art. 107 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej4 .
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2. Data i miejsce sporządzenia sprawozdania
Sprawozdanie sporządzono 11 kwietnia 2022 roku, w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia,
Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.
3. Załączniki:
1. Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu.
2. Księga rejestrowa podmiotu
3. Wykaz pytań dot. podmiotu
4. Wyjaśnienia skierowane do podmiotu
5. Wyjaśnienie w sprawie działalności podmiotu
6. Wyjaśnienie w sprawie dokumentacji medycznej
4.

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Anna Kaczmarkiewicz,

Aleksandra Jarosz,

Kinga Leśniewska

podpisano
Liwia Polcyn – Nowak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Zanonimizowała: Anna Kaczmarkiewicz, starszy inspektor wojewódzki, 28.04.2022 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych5, poszczególne treści
dokumentu zostały objęte anonimizacją.

5

Dz. U. z 2019 r. poz.1781

