Poznań, 06.02.2018 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI
ZD-Pi.9612.13.2017.1

ZAKŁAD ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY
„FARMUTIL HS” SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Przemysłowa 4
64-810 Śmiłowo
Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody
Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
Wydział Zdrowia – Delegatura w Pile, przeprowadził w okresie od 22 listopada 2017 r.
do 8 grudnia 2017 r., kontrolę planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie
spełniania wymagań, określonych w ww. ustawie i w aktach wykonawczych do ustawy oraz
w innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie. Okres objęty kontrolą: od 1lipca
2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.
Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała
Pani XXXXXX w dniu 19 stycznia 2018 r., nie wnosząc zastrzeżeń.
Zalecenia pokontrolne:
Dokonać przeglądu technicznego sprzętu i aparatury medycznej (dotyczy: audiogramu
AD 226, wagi elektronicznej MENSOR oraz 2 ciśnieniomierzy zegarowych kwadratowych
jezdnych). Brak aktualnych przeglądów technicznych dla ww. wyrobów medycznych narusza
wymogi art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).
Wobec powyższego, wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych
działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości
lub przyczynach ich niepodjęcia.
Informację proszę przekazać w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma,
informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Zdrowia,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.
z up. Wojewody Wielkopolskiego
Agata Goździewińska
Kierownik
Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych
25-01-2018 r.
Kierownik Oddziału Kontroli w Podmiotach Leczniczych
Agata Goździewińska
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1000), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją).
Przygotowała: Zofia Rudkowska, specjalista, 26.11.2018 r.
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