
Protokół kontroli problemowej 

podmiotu leczniczego 

z dnia 2 i 3 listopada 2016 r. 

1. Firma, nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: 

MAGDALENA DUBICKA – KLUJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ w Zielonej Górze.  

Nazwa i adres zakładu leczniczego: 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAGDALENA DUBICKA – KLUJ 

GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ ul. Przylep – 9 Maja 6, 66 – 015 Zielona Góra (Nr 

księgi w RPWDL - 000000004220). 

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 2 listopada 2016 r. 

3. Data zakończenia czynności kontrolnych – 2 grudnia 2016 r. 

4. Zespół kontrolny w składzie: 
 

a) Wiesława Kandefer - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 

Nr 242 - 1/2016 z dnia 18 października 2016 r. - przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

b) Agnieszka Mielnik - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego 

Nr 242 - 2/2016 z dnia 18 października 2016 r. - członek zespołu kontrolnego. 

6. Przedmiot kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami 

zgodnie z art. 1 l l  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

7. Okres objęty kontrolą - rok szkolny 2015/2016. 

8. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: 

Magdalena Dubicka – Kluj – Kierownik NZOZu, Edyta Luzyńczyk, Mariola 

Pietrzykowska, Małgorzata Sasiak pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 

realizujące świadczenia  w kontrolowanych placówkach oświatowo –wychowawczych. 

  (dowód akta kontroli str. 1- 22) 

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego 

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego 

z dnia 20 sierpnia 2002 r. Data rozpoczęcia działalności leczniczej - 01 września 2002 r. 

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 08 września 2015r.  

 



MAGDALENA DUBICKA – KLUJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ ma podpisaną umowę z Lubuskim Oddziałem 

Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze na świadczenia                   

w środowisku nauczania i wychowania. 

 

Kontrolą zostały objęte gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej  w:  

 Zespole Edukacyjnym nr 6 z zespołami integracyjnymi w tym, w Publicznej Szkole 

Podstawowej i Publicznym Gimnazjum ul. Przylep – 9 Maja 6 w Zielonej Górze, 

 Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Zielonogórska 5 w Zielonej Górze, 

 III Liceum Ogólnokształcącym ul. Strzelecka 9 w Zielonej Górze, 

 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  w tym, Szkole Podstawowej, 

Gimnazjum, Szkole Przysposabiającej do Pracy, Zasadniczej Szkole Zawodowej            

ul. Szkolna 4 w Lubsku. 

Podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny, w którym uwzględniono między innymi 

rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń oraz organizację i zadania 

poszczególnych komórek organizacyjnych.  

Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych 

podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego: 

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne z wpisem do rejestru. 

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem - 1 -  zgodne z wpisem do rejestru: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Magdalena Dubicka – Kluj Gabinety 

Medycyny Szkolnej  ul. Przylep – 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra, 

 jednostki org. nie wpisane do rejestru: brak 

 jednostki org., które nie prowadzą działalności: brak 

Liczba komórek organizacyjnych – 4 - jest zgodna z wpisem do rejestru. 

 komórki org. nie wpisane do rejestru – brak, 

 komórki org., które nie prowadzą działalności – brak. 

(dowód akta kontroli str. 23 - 29) 

 

Zatrudnienie w zakładzie leczniczym - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ MAGDALENA DUBICKA – KLUJ GABINETY  MEDYCYNY 

SZKOLNEJ personelu medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań udzielanych          

w środowisku nauczania i wychowania - ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych 



w trakcie kontroli, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego, które wskazują również 

osoby zatrudnione w jednostce. W zakładzie leczniczym zatrudnione są cztery pielęgniarki. 

Wszystkie mają ukończony kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek w środowisku nauczania             

i wychowania, 2 pielęgniarki posiadają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie  pielęgniarstwa   

rodzinnego. Pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania posiadają również 

certyfikaty oraz zaświadczenia z udziału w szkoleniach, konferencjach, między innymi 

dotyczące edukacji antynikotynowej, profilaktyki wad układu kostno – stawowego                  

u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz zasad profilaktyki próchnicy metodą fluoryzacji 

kontaktowej. Kwalifikacje personelu zgodne z art. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.        

z 2016 r., poz. 1793).  

  (dowód akta kontroli str. 30) 

 

10. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną i produkty lecznicze jakim powinno 

dysponować przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego określone zostało w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r.,poz.86). W trakcie kontroli ustalono,           

że w zakładzie leczniczym – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MAGDALENA DUBICKA – KLUJ GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ                     

(we wszystkich gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej) znajduje się 

sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. 

   (dowód akta kontroli str. 31 - 36) 

 

11. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki szkolne w środowisku nauczania           

i wychowania 

Pielęgniarki w poszczególnych gabinetach profilaktyki i pomocy przedlekarskiej                   

w środowisku nauczania i wychowania prowadziły   następującą dokumentację: 

 karty zdrowia ucznia, 

 listy klasowe, 

 dokumentacja pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej, w której zawarte są następujące 

zagadnienia: wychowanie zdrowotne uczniów, udział w zebraniach rodziców, udział        

w radach pedagogicznych,  wywiady środowiskowe, nadzór nad stanem higieniczno – 

sanitarnym szkoły i higieną procesu nauczania, 



 zeszyt porad ambulatoryjnych, 

 zeszyty wydanych kart zdrowia uczniów, 

 karty profilaktycznego badania lekarskiego, 

 program profilaktyczny na lata 2015/2016 

 orzeczenia o niepełnosprawności.       

14. Realizacja zadań przez pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania                

w poszczególnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej              

w placówkach oświatowo – wychowawczych. 

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Publicznej Szkoły 

Podstawowej oraz Publicznego Gimnazjum w Zielonej Górze ul. Przylep – 9 Maja 6. 

 

    Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Szkole Podstawowej                     

i  Gimnazjum zadania w środowisku nauczania i wychowania realizuje pielęgniarka, zgodnie     

z umową zawartą przez MAGDALENA DUBICKA – KLUJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ w Zielonej Górze              

z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia          

w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie list klasowych w roku szkolnym 

2015/2016 pielęgniarka objęła opieką w Publicznej Szkole Podstawowej w  Zielonej Górze 

ul. Przylep 9 Maja 6 - 410 uczniów, natomiast w Publicznym Gimnazjum 107 uczniów. 

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym pielęgniarka udziela porad 

oraz przeprowadza testy przesiewowe, znajduje się na drugim piętrze w budynku głównym 

szkoły, odpowiednio oznakowany na zewnątrz gabinetu, w skład wchodzi jedno 

pomieszczenie. W trakcie kontroli w gabinecie panował ład i porządek. Zgodnie z umową 

zawartą z LOW NFZ gabinet czynny jest w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godziny 

8.55 do godziny 14.00.  

 Liczbę wykonanych  badań  przesiewowych  ustalono na podstawie  kart  zdrowia  ucznia 

oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci 

w określonych  grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku   

szkolnym 2015/2016, dokonano w szkole podstawowej na podstawie 78 kart zdrowia ucznia, 

według  szczegółowości: 

 roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – testom przesiewowym podlegało     



20 uczniów  - kontroli poddano 11 kart (55% ogółu), 

 klasa III szkoły podstawowej – testom przesiewowym podlegało  65 uczniów  - 

kontroli poddano 33 karty (50,8% ogółu), 

 klasa V szkoły podstawowej – testom przesiewowym podlegało  68 uczniów  - 

kontroli poddano 35 kart (51,5% ogółu), 

 klasa I gimnazjum testom przesiewowym podlegało 26 uczniów kontroli poddano 14 

kart (53,8% ogółu). 

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych   

w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco: 

 roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – na 11 skontrolowanych kart 

zdrowia ucznia, w 11 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym 

(100% ogółu), 

 klasa III szkoły podstawowej – na 33 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 33 

dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu), 

 klasa V szkoły podstawowej - na 35 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 35 

dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu), 

 klasa I gimnazjum na 14 skontrolowanych kart zdrowia ucznia,  w 14 dokonane były 

wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu).Dokumentacja medyczna 

prowadzona była czytelnie, rzetelnie  pod każdym wpisem widniał podpis wraz            

z pieczątką. Brak numeru prawa wykonywania zawodu na pieczątce 

 (dowód akta kontroli str. 37 - 40) 

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Liceum 

Ogólnokształcącym nr III w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w Liceum Ogólnokształcącym nr III 

w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9 zadania realizuje pielęgniarka środowiska nauczania            

i wychowania w poniedziałek, środę, czwartek i piątek od godziny 800 do 1300 oraz we wtorek 

od godziny 800 do godz. 1400, zgodnie z  umową zawartą przez MAGDALENA DUBICKA – 

KLUJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY  MEDYCYNY 

SZKOLNEJ w Zielonej Górze na świadczenia w środowisku nauczania i wychowania.         

Na podstawie udostępnionych list klasowych, pielęgniarka w środowisku nauczania                  

i wychowania w roku szkolnym 2015/2016 objęła opieką w Liceum Ogólnokształcącym nr III 

w Zielonej Górze ul. Strzelecka 9  – 598 uczniów. 



Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Liceum Ogólnokształcącym nr III  

w Zielonej Górze, w którym pielęgniarka udziela porad oraz przeprowadza testy przesiewowe 

znajduje się na parterze w budynku głównym. W skład wchodzi 1 pomieszczenie. W trakcie 

kontroli w gabinecie panował ład i porządek.  

Liczbę wykonanych  badań przesiewowych  ustalono  na  podstawie  kart  zdrowia  ucznia 

oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej młodzieży  

w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku 

szkolnym 2015/2016, dokonano na podstawie 203 kart zdrowia, według szczegółowości: 

 klasa I szkoły ponadgimnazjalnej – testom przesiewowym podlegało 206 uczniów 

kontroli poddano 104 karty (50,1% ogółu), 

 ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia – testom 

przesiewowym podlegało 193 uczniów kontroli poddano 97 karty (50,1% ogółu), 

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych               

w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco: 

 klasa I szkoły ponadgimnazjalnej  - na 104 skontrolowane karty zdrowia ucznia, 

we wszystkich dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym         

(100% ogółu), 

 ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia – 

na 97 skontrolowane karty zdrowia ucznia, we wszystkich dokonane były wpisy 

o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu). 

                                                                                                                    (dowód akta kontroli str. 40-46 ) 

 

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 7 ul. Zielonogórska 5 w Zielonej Górze, 

 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że Publicznej Szkole 

Podstawowej Nr 7 ul. Zielonogórska 5 w Zielonej Górze, zadania w środowisku nauczania      

i wychowania realizuje pielęgniarka od poniedziałku do piątku od godz. 830 do godz. 1330, 

zgodnie z umową zawartą przez MAGDALENA DUBICKA – KLUJ NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ w Zielonej 

Górze z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia 

w środowisku nauczania i wychowania. Na podstawie list klasowych pielęgniarka w roku 

szkolnym 2015/2016 objęła opieką  w Szkole Podstawowej  Nr 7 – 579 uczniów. 

 Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym pielęgniarka udziela porad oraz 



przeprowadza testy przesiewowe znajduje się na parterze w budynku głównym szkoły.           

W skład wchodzi jedno pomieszczenie W trakcie kontroli w gabinecie panował ład                  

i porządek.  

 Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia 

oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci 

w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku 

szkolnym 2015/2016, dokonano na podstawie 163 kart zdrowia ucznia, według 

szczegółowości: 

 roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – testom przesiewowym podlegało     

111 uczniów  - kontroli poddano 59 kart (53,2% ogółu), 

 klasa III szkoły podstawowej – testom przesiewowym podlegało  86 uczniów  - 

kontroli poddano 46 kart (54,0% ogółu), 

 klasa V szkoły podstawowej – testom przesiewowym podlegało  108 uczniów  - 

kontroli poddano 58 kart (53,7% ogółu), 

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych   

w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco: 

 roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – na 59 skontrolowanych kart 

zdrowia ucznia, w 59 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym 

(100% ogółu), 

 klasa III szkoły podstawowej – na 46 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 46 

dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu), 

 klasa V szkoły podstawowej - na 58 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 58 

dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu), 

(dowód akta kontroli str. 47 - 50) 

  

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno – Wychowawczym ul. Szkolna 4 w Lubsku 

 

Na podstawie udostępnionej dokumentacji ustalono, że w  Specjalnym Ośrodku Szkolno -  

Wychowawczym w Lubsku zadania w środowisku nauczania i wychowania realizuje 

pielęgniarka w poniedziałek od godz. 730 do godz. 1500 , wtorek, środa i piątek od godz. 800 do 

godz. 1530, czwartek od godz. 900 do godz. 1630 zgodnie z umową zawartą przez 

MAGDALENA DUBICKA – KLUJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ w Zielonej Górze z Lubuskim Oddziałem 



Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenia w środowisku nauczania            

i wychowania. Na podstawie list klasowych pielęgniarka w roku szkolnym 2015/2016 objęła 

opieką w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  – 125 uczniów, 

 w tym w:                

 Specjalnej Szkole Podstawowej – 54 uczniów,  

 Specjalnym Gimnazjum – 37 uczniów,  

 Szkole Przysposabiającej do Pracy – 20 uczniów,  

 Specjalnej Zasadniczej Szkole Zawodowej – 14 uczniów.  

Gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej, w którym pielęgniarka udziela porad oraz 

przeprowadza testy przesiewowe, znajduje się na parterze w budynku głównym szkoły.           

W skład wchodzi jedno pomieszczenie W trakcie kontroli w gabinecie panował ład                  

i porządek.  

Liczbę wykonanych badań przesiewowych ustalono na podstawie kart zdrowia ucznia 

oraz list klasowych. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej dzieci 

w określonych grupach wiekowych podlegających badaniom przesiewowym w roku 

szkolnym 2015/2016, dokonano na podstawie 125 kart zdrowia ucznia, według 

szczegółowości: 

 Specjalna Szkoła Podstawowa testom przesiewowym podlegało 16 uczniów kontroli 

poddano 54 karty (100 % ogółu) uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej, 

 Specjalne Gimnazjum testom przesiewowym podlegało 8 uczniów kontroli poddano 

37 kart  (100 % ogółu) uczniów uczęszczających do gimnazjum, 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy testom przesiewowym podlegało 9 uczniów 

kontroli poddano 20 kart  (100 % ogółu) uczniów uczęszczających do szkoły, 

 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa testom przesiewowym podlegało 3 uczniów 

kontroli poddano 14 kart  (100 % ogółu) uczniów uczęszczających do szkoły. 

Na podstawie kart zdrowia ucznia ustalono, iż wykonawstwo testów przesiewowych   

w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiało się następująco: 

 Specjalna Szkoła Podstawowa – na 54 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 16 

dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu), 

 Specjalne Gimnazjum – na 37 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, w 8 dokonane 

były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu), 

 Szkoła Przysposabiająca do Pracy - na 20 skontrolowane karty zdrowia ucznia, w 9 

dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu), 



 Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa na 14 skontrolowanych kart zdrowia ucznia, 

w 3 dokonane były wpisy o wykonanym badaniu przesiewowym (100% ogółu). 

                                                                                                                               (dowód akta kontroli str. 51 - 54) 

 

Dokumentacja medyczna we wszystkich gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej odpowiednio zabezpieczona, prowadzona prawidłowo, czytelnie i rzetelnie. 

Wpisy w dokumentacji opatrzone podpisem wraz z pieczątką.  Trzy pielęgniarki świadczące 

zadania z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą nie posiadają numeru prawa wykonywania 

zawodu na pieczątce co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia                   

9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).  

 

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne; 

1. Zakład Leczniczy – NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MAGDALENA DUBICKA – KLUJ GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ ul. Przylep 

– 9 Maja 6 w Zielonej Górze jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz i wewnątrz 

budynku szkolnego. 

2. Dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami (gabinetami profilaktyki zdrowotnej i 

pomocy przedlekarskiej) oraz właściwym ich wyposażeniem  w sprzęt diagnostyczny i 

leczniczy. 

3. Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która realizuje 

zadania z zakresu opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną. 

4. Testy przesiewowe u dzieci podlegających tym badaniom w poszczególnych grupach 

wiekowych zostały wykonane przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania                 

w terminach i we wszystkich badanych przypadkach. 

5. Na uwagę zasługuje fakt wykonania testów przesiewowych u wszystkich dzieci im 

podlegającym w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lubsku. W wielu 

przypadkach wykonanie testu przesiewowego u dzieci z poważnymi upośledzeniami,        

u dzieci autystycznych wymaga specjalnego podejścia, czasu. Często zaczyna się od 

zapoznania dziecka z gabinetem, ze sprzętem służącym do wykonania testu, trwa to nieraz 

nawet kilka dni. Z danych wynika, że cierpliwość się opłaca i dzieci mają wykonane testy. 

 

6. Dokumentacja medyczna objęta kontrolą dotycząca wykonywanych testów 

przesiewowych była prowadzona prawidłowo, czytelnie i  rzetelnie. Pod każdym wpisem 



w karcie zdrowia ucznia widniał podpis pielęgniarki oraz pieczątka. 

Nieprawidłowości: 

1. Pieczątki  trzech pielęgniarek nie posiadają numeru prawa wykonywania zawodu, co jest 

niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2069).  

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

O   przeprowadzonej   kontroli   zespół   kontrolny   dokonał   adnotacji   w  książkach   

kontroli w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w:  

 Zespole Edukacyjnym nr 6 z zespołami integracyjnymi ul. Przylep – 9 Maja 6             

w Zielonej Górze pod pozycją nr 1. 

 Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Zielonogórska 5 w Zielonej Górze pod 

pozycją nr 1. 

 III Liceum Ogólnokształcącym ul. Strzelecka 9 w Zielonej Górze pod pozycją nr 1. 

 Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym  ul. Szkolna 4 w Lubsku pod 

pozycją nr 1. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1638) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest 

obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych 

rejestrem  w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do 

faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące 

czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia 

czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 

 

 



Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

- egz. nr 1 przekazano do MAGDALENA DUBICKA – KLUJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ GABINETY  MEDYCYNY SZKOLNEJ ul. Przylep – 9 Maja 6,  

66 – 015 Zielona Góra. 

- egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu           

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

16.11.2016 r. Gorzów Wlkp. 

Podpisy osób kontrolujących: 

 

1. Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji i Nadzoru 

            w Wydziale Zdrowia 

            Wiesława Kandefer   

 

2. Inspektor Wojewódzki w Oddziale Organizacji i Nadzoru 

            w Wydziale Zdrowia 

            Agnieszka Mielnik 

 

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu 

Miejscowość - Zielona Góra data   21.11.2016 r.                                                       Kierownik 

                                                                                                             NZOZ GABINETY MEDYCYNY SZKOLNEJ 

                                                                                                                            Magdalena Dubicka - Kluj 

                                                                                                                               Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej  

                                                                                                                            lub osoby  upoważnionej 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

Miejscowość ................................. data ............... ...  Podpis………………………………………. 

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej                             

lub osoby  upoważnionej 

 

 

 

 

Sporządziła: Wiesława Kandefer 


