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WYDZIAŁ
POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
Notatka służbowa
dotycząca zaplanowanego do kontroli podmiotu leczniczego o nazwie: ANNA WILCZAK
NIEPUBLICZNY
ZAKŁAD
OPIEKI
ZDROWOTNEJ
REHABILITACJA
”ASWIL”,
ul. Juliusza Słowackiego 3, 64-800 Chodzież; RPWDL 000000016927 W-30.
W dniu 14 lutego 2017 roku, zgodnie z planem kontroli na I półrocze 2017 roku, zespół kontrolny
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Stanowisko do Spraw Polityki Społecznej
i Zdrowia Delegatura w Pile, w składzie Zofia Rudkowska oraz Alicja Pleszewa-Słońska, podjął
działania zmierzające do przeprowadzenia czynności kontrolnych w wymienionym powyżej
podmiocie leczniczym. Przedmiotem kontroli miało być stwierdzenie spełniania wymagań
określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.).
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Pani Annie Wilczak – przedsiębiorcy, przekazano
upoważnienie do kontroli, znak: KN-II.0030.35.2017.1, z dnia 27 stycznia 2017 roku, zawierające
pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem.
Fakt otrzymania upoważnienia ww. potwierdziła podpisem na powyższym dokumencie. W trakcie
przeprowadzonej analizy w przedmiotowym zakresie, stwierdzono, że zlecony do kontroli podmiot
leczniczy figuruje w RPWDL, lecz nie udziela świadczeń zdrowotnych od 1 października 2015 roku
(podmiot zmienił nazwę oraz formę organizacyjno-prawną i od 1 października 2015 roku funkcjonuje
pod nazwą „ASWIL REHABILITACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
RPWDL 000000178338 W-30). W protokole przyjęcia oświadczenia Pani Anna Wilczak –
właścicielka podmiotu, zobowiązała się natychmiast złożyć wniosek o wyrejestrowanie
niefunkcjonującego podmiotu z RPWDL (zał.1). Na dowód powyższego w dniu 15 lutego 2017 roku
do tut. Delegatury drogą elektroniczną ww. przysłała skan wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru
wraz z elektronicznym wydrukiem potwierdzenia wykonania przelewu (zał.2). Z treści
ww. dokumentu wynika, że rzeczony wniosek do organu prowadzącego rejestr złożono 15 lutego 2017
roku. Jako miejsce przechowywania dokumentacji medycznej wskazano ASWIL REHABILITACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres j.w.
Przeprowadzona rozmowa z przedsiębiorcą oraz zebrany materiał dowodowy w formie:
wydruków ksiąg rejestrowych, protokołu przyjęcia oświadczenia oraz skanu wniosku o wykreślenie
zakładu z rejestru, pozwoliły stwierdzić, że zlecony do kontroli podmiot leczniczy od 1 października
2015 roku nie udziela świadczeń zdrowotnych. Właścicielka zakładu poczyniła kroki celem
wyrejestrowania nie funkcjonującego podmiotu z RPWDL.
Dowody w sprawie:
 Protokół przyjęcia oświadczenia z 14.02.2017 r., oświadczenie złożone przez Panią Annę Wilczak
– przedsiębiorcę,
 wydruk księgi rejestrowej nr 000000016927, z 14.02.2017 r.,
 wydruk księgi rejestrowej nr 000000178338, z 14.02.2017 r.,
 skan wniosku o wykreślenie zakładu z rejestru wraz z elektronicznym wydrukiem potwierdzenia
wykonania przelewu.
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