WZ.IV.9612.1.36.2017.MKu
Informacja o wynikach kontroli planowej (prawidłowości) podmiotu leczniczego
sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.
Cel kontroli: Sprawdzenie i ocena poprawności działania podmiotu leczniczego Kujawska Szkoła
Wyższa we Włocławku z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej - 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 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).
Czas przeprowadzenia kontroli: 11.08.2017 r.
Ustalenia po kontroli:
1. Działalność faktyczna podmiotu leczniczego jest zgodna z zakresem wskazanym
w księdze rejestrowej Nr 000000186870, oznaczenie organu W- 04.
2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Jerzego Kasprzaka - Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy pismem z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak:
NHK.9011.2.8.2017, podmiot leczniczy Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku 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).
3. Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Zespół kontrolny
ustalił, iż regulamin nie obejmuje wszystkich elementów wynikających z art.
24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638
z późn. zm.).
4. Zgodnie z zapisami art. 25 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o działalności leczniczej Podmiot nie zawarł
umowy odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem udzielania
świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń
zdrowotnych, lecz przedstawił polisę nr 39944006 dla świadczeniodawców niebędących
podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczenia opieki zdrowotnej w
zakresie fizjoterapii na sumę 30.000 euro na jedno zdarzenie oraz 150.000 euro na wszystkie
zdarzenia. Polisa została zawarta w dniu 12.01.2017 r. na okres od 13.01.2017 r. do 12.01.2018 r.
5. Podmiot stosuje wyroby medyczne odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 876 z późn. zm.) - art. 17 ust.
1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej. Na aparaturę i sprzęt medyczny służący do udzielania
świadczeń zdrowotnych prowadzi paszporty techniczne. Jednakże zespół kontrolny stwierdził
brak założonych paszportów z aktualnymi przeglądami na rowerek rehabilitacyjny i bieżnię
elektryczną.
6. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności leczniczej, Podmiot zapewnia udzielanie
świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osobę wykonującą zawód medyczny
i inny zawód. Pracownik posiada aktualne zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań
zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.
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 nieprawidłowościami.

Wnioski dotyczące doskonalenia:

1.
2.

3.

Dostosować regulamin organizacyjny do zapisów w ustawie leczniczej.
Zawrzeć umowę odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące następstwem
udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania
świadczeń zdrowotnych na podmiot leczniczy tj: Kujawska Szkoła Wyższa
we Włocławku na kwoty 75 tys. euro na jedno zdarzenie oraz 350 tys. euro na wszystkie
zdarzenia medyczne.
Założyć paszporty techniczne i dokonać przeglądów rowerka rehabilitacyjnego i bieżni
elektrycznej.

Kontrolujący:
z Oddziału Rejestru i Nadzoru
w Ochronie Zdrowie

Zatwierdził:
Dyrektor Wydziału
Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego

