WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI

ZD-IV.9612.53.2018.7

w Poznaniu

WYDZIAŁ ZDROWIA

Sprawozdanie z kontroli doraźnej problemowej
podmiotu leczniczego: PIELĘGNIARSKI OŚRODEK OPIEKI
DŁUGOTERMINOWEJ „SENIOR” S.C. RENATA SAIDANI BARBARA ŁODZIAK,
ul. Lechicka 100, 61-674 Poznań
I. Informacje i ustalenia ogólne
1. Kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą
Nazwa i adres zakładu leczniczego: PIELĘGNIARSKI OŚRODEK
DŁUGOTERMINOWEJ „SENIOR” S.C., ul. Lechicka 100, 61-619 Poznań
Numer w RPWDL: 000000022809 W-30
Data wpisu do RPWDL: 08.12.2008 r.
Forma organizacyjno-prawna: 0800 - spółka cywilna
Data rozpoczęcia działalności: 01.01.2009 r.

OPIEKI

2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne
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) Agnieszka Majchrowska - starszy specjalista, przewodnicząca zespołu,
2) Agata Nowicka - starszy inspektor wojewódzki,
legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.158.2018.1,
z dnia 16.04.2018 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r., o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.), oprócz informacji
stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
Kontrolę doraźną problemową rozpoczęto i zakończono w dniu 19 kwietnia 2018 r.
3. Przedmiot i zakres kontroli
Przedmiot kontroli obejmował formalną ocenę zgodności wykonywanej działalności
z przepisami prawa.
4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas
kontroli
Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pani Barbara Łodziak, która reprezentowała
podmiot w trakcie kontroli.
5. Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne
W dniu 19 kwietnia 2018 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Barbarze
Łodziak przedłożono upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające pouczenie
o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem. Fakt
otrzymania upoważnienia kierownik podmiotu potwierdziła podpisem na dokumencie.
Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz
określono organizację kontroli i wyjaśniono powstałe wątpliwości.
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-14-11, fax 61-854-19-70
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

Kontrolujące złożyły oświadczenia (załącznik nr 1 do protokołu), że nie istnieją okoliczności
uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli.
II. Opis stanu faktycznego i ustalenia
W toku czynności kontrolnych, na podstawie informacji uzyskanych od kierownika podmiotu,
jak
również
oględzin
pomieszczeń
zlokalizowanych
w
Poznaniu
przy ul. Lechickiej 100, ustalono, że podmiot zakończył działalność leczniczą.
Pod ww. adresem prowadzona jest inna działalność gospodarcza, związana ze świadczeniem
usług opiekuńczo – leczniczych. Kierownik podmiotu – Barbara Łodziak, składając
wyjaśnienie w dniu 19 kwietnia 2018 r. potwierdziła, że podmiot zakończył działalność
w dniu 30 czerwca 2017 r. (załącznik nr 2). W związku z powyższym naruszono zapisy
art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 160 ze zm.), zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą jest
obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych
rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Pani Łodziak zobowiązała się
do wykreślenia podmiotu z RPWDL.
III. Podsumowanie kontroli
1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ „SENIOR” S.C. RENATA
SAIDANI BARBARA ŁODZIAK nie prowadzi działalności od 30 czerwca 2017 r.,
kierownik zobowiązała się do wykreślenia podmiotu z rejestru.
2. Data i miejsce sporządzenia protokołu
Protokół sporządzono w dniu 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Wydziału Zdrowia - Oddział
Kontroli w Podmiotach Leczniczych WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.
3. Wpis do książki kontroli
W dniu 19 kwietnia 2018 r., nie przedłożono książki kontroli. Zgodnie z informacją uzyskaną
od kierownika podmiotu, w dniu podjęcia czynności kontrolnych dostęp do książki kontroli
był niemożliwy.
4. Spis załączników:
1. Oświadczenia kontrolerów o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenia od udziału
w kontroli.
2. Wyjaśnienie kierownika podmiotu w sprawie zaprzestania prowadzania działalności.
5. Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:
egz. nr 1 - podmiot leczniczy
egz. nr 2 - aa
6. Podpisy i oświadczenia
• Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:
Przewodnicząca zespołu:

Członek zespołu:

Starszy Specjalista Starszy
Agnieszka Majchrowska

Inspektor Wojewódzki
Agata Nowicka

……………………...…………

………………………………..

(imię i nazwisko, podpis)

(imię i nazwisko, podpis)

2

• Potwierdzenie zapoznania się z protokołem: ………Barbara Łodziak, 10.05.2018 r.…
(imię i nazwisko, podpis i data)

• Oświadczenia
1. Oświadczam, że zgłaszam zastrzeżenia/nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów
stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole - (imię i nazwisko,
podpis i data)

…………………………… Barbara Łodziak, 10.05.2018 r.………………………
(imię i nazwisko, podpis i data)

2. Oświadczam, że zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/nie
zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych
oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole
…………………………… Barbara Łodziak, 10.05.2018 r.…………………………
*niepotrzebne skreślić

(imię i nazwisko, podpis i data)

• Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu:

Barbara Łodziak, 10.05.2018 r.
(imię i nazwisko, podpis)

Damian Marciniak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Dokument przygotowała: Agnieszka Majchrowska, p.o. Kierownik Oddziału Zdrowia, 23.11.2018 r.
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