Informacja o wynikach kontroli prawidłowości
w podmiocie leczniczym SORMED Kujawsko-Pomorskie Centrum Ratownictwa Medycznego
Sebastian Jankiewicz

sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.
Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego SORMED KujawskoPomorskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sebastian Jankiewicz, 88-153 Grodztwo, ul. Wrzosowa
29. Okres objęty kontrolą: stan faktyczny w dniu kontroli.
Przedmiot kontroli: Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej
działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.).
Czas przeprowadzenia kontroli: 19.05.2018 r.
Ustalenia kontroli:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym w księdze
rejestrowej Nr 000000189809.
W zapisach księgi rejestrowej Podmiotu, komórka organizacyjna o nazwie „Międzyszpitalny
Transport Medyczny” w części VIII posiada przypisany nieaktualny kod resortowy charakteryzujący
specjalność komórki organizacyjnej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27
kwietnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów
identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2017 r. poz. 999), podmiot
był zobowiązany dostosować wpis w księdze rejestrowej
do wymagań wynikających
z ww. rozporządzenia w terminie do 9 miesięcy od dnia jego wejścia w życie t.j. do 22.03.2018 r.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r. podmiot leczniczy: SORMED KujawskoPomorskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sebastian Jankiewicz z siedzibą w Grodztwie
spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739) w zakresie działalności komórek
organizacyjnych zlokalizowanych przy ul. Leśnej 9 w Bydgoszczy.
Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot zawierał
umowy odpowiedzialności cywilnej obejmujące szkody będące następstwem udzielania świadczeń
zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, ostatnią
zawarto na okres od 02.02.2018 r. do 01.02.2019 r., suma gwarancyjna ubezpieczenia: 350000 EUR.
Podmiot leczniczy posiada ustalony regulamin organizacyjny, jednakże nie zawiera
on wszystkich elementów wynikających z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej oraz wymaga uaktualnienia i korekty.
Podmiot dysponuje specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego. Ambulans na wyposażeniu
posiada wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, z późn. zm.) - art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności
leczniczej, na aparaturę i sprzęt wykorzystywany do udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi
paszporty techniczne.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, Podmiot zapewnia udzielanie
świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające
wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach.
Przedstawiona umowa na świadczenie usług w zakresie odbioru, transport i unieszkodliwienie
odpadów medycznych zawarta jest na podmiot leczniczy o nazwie niezgodnej z nazwą widniejącą
w księdze rejestrowej.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami.

Wnioski dotyczące doskonalenia:
1) złożyć wniosek do organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
o dokonanie zmian w rejestrze, obejmujący wpis w części VIII aktualnego kodu resortowego
charakteryzującego specjalność komórki organizacyjnej o nazwie „Międzyszpitalny Transport
Medyczny”.
Wniosek należy złożyć poprzez aplikację elektroniczną, dostępną
na stronie internetowej:
www.rpwdl.csioz.gov.pl,
2) uaktualnić i dokonać korekty regulaminu organizacyjnego z uwzględnieniem wszystkich elementów
wynikających z art. 24 ust. 1 ww. ustawy o działalności leczniczej,
3) dokonać aktualizacji umowy na świadczenie usług w zakresie odbioru, transport i unieszkodliwienie
odpadów medycznych w zakresie nazwy podmiotu leczniczego zgodnie z księgą rejestrową
tj. SORMED Kujawsko-Pomorskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sebastian Jankiewicz.
Kontrolujący:

Zatwierdził:
Dyrektor
Wydziału Zdrowia –
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Zdrowia Publicznego
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