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Protokół kontroli problemowej 

podmiotu leczniczego przeprowadzonej  

w dniu 01.10.2014r. 

Nr księgi w RPWDL–000000026696 – W - 08 

1. Podmiot leczniczy: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "ANASTASIS", adres: 66-340 

Strychy 42, prowadzący przedsiębiorstwo: Katolicki O środek Terapii i Wychowania 

Młodzieży ANASTASIS, adres: 66-340 Strychy 42 

Data wpisu do rejestru – 22.12.2011r. 

Data rozpoczęcia działalności –01.01.2012r. 

Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 18.08.2014r.  

 

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych: Strychy 42 oraz ul. Nowy Dwór  

w Gorzowie Wlkp. 

3. Skład zespołu kontrolnego:  

• Urszula Sołtysiak – starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 

308-1/2014 z dnia 16.09.2014r. – przewodnicząca zespołu.  

• Emilia Skrzypczak – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 308-2/2014 z dnia 

16.09.2014r. - członek zespołu.  

4. Przedmiot kontroli:  ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, 

przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz 

aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

Okres objęty kontrol ą – od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 01.01.2012r. do dnia 

kontroli tj. 01.10.2014r. 

5. Imi ę i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:  

Pani mgr (…)– kierownik ośrodka 

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego: 

Podmiot leczniczy podjął i prowadzi działalność leczniczą zgodnie ze strukturą 

organizacyjną wskazaną dla podmiotu w księdze rejestrowej. 

Podmiot leczniczy Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży "ANASTASIS" w przedsiębiorstwie 

p.n. Katolicki Ośrodek Terapii i Wychowania Młodzieży ANASTASIS w Strychach 42 

świadczy usługi medyczne w następującym zakresie: 

1) w dziedzinie medycyny psychiatria dzieci i młodzieży: 

• leczenia stacjonarnego, 

• stacjonarnej długoterminowej opieki pielęgnacyjnej, 

• zapobieganie chorobom zakaźnym, 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
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2) dziedzinie-medycyny psychiatria: 

• leczenie w trybie hotelowym, 

• zapobieganie chorobom zakaźnym, 

W przedsiębiorstwie funkcjonują dwie jednostki organizacyjne 01 - Centrum terapii uzależnień 

ANASTASIS z komórką organizacyjną  Długoterminowy ośrodek terapii uzależnień od 

środków psychoaktywnych oraz jednostka organizacyjna 02 - Filia postrehabilitacyjna 

ANASTASIS z komórką organizacyjną Hostel dla osób uzależnionych 

 Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanymi adresami. Umowa 

(…) lokalu we wsi Strychy 42 została zawarta (…). Umowa (…) nieruchomości położonej w 

Gorzowie Wlkp. ul. Nowy Dwór 10 została zawarta (…). 

 Podmiot leczniczy oznaczył prowadzone przedsiębiorstwo, jednostkę i komórki 

organizacyjne zgodnie z prowadzoną dla podmiotu księgą rejestrową. Jednostka organizacyjna 

w Strychach zajmuje pomieszczenia w wielokondygnacyjnym budynku. W ośrodku znajduje 

się 7 pokoi oddzielnych dla dziewcząt i chłopców. Do dyspozycji pacjentów są łazienki 

oddzielne dla dziewcząt i chłopców oraz  kuchnia z jadalnią, sala szkolna, dwa pokoje 

terapeutyczne, gabinet lekarski. Ogólnie w ośrodku przebywać może 30 osób.  

W długoterminowym ośrodku terapii uzależnień od środków psychoaktywnych w Strychach na 

dzień kontroli przebywało 26 pacjentów. Jednostka organizacyjna w Gorzowie Wlkp. zajmuje 

dom mieszkalny wolnostojący trzykondygnacyjny. Parter zajmuje pokój do terapii grupowej  

i kuchnia z jadalnią. Na półpiętrze znajdują się sypialnie dziewcząt wraz z łazienką, na 

poddaszu znajdują się sypialnie chłopców- łazienka dla chłopców znajduje się w przyziemiu. 

Dla pacjentów dostępne są również: szatnia, pralnia, suszarnia oraz mała siłownia. Ogólnie  

w ośrodku przebywać może 15 osób, na dzień kontroli w hotelu dla uzależnionych przebywało  

5 osób. 

7. Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym  

• Kod resortowy cz. IV - 0500: zgodny  

Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.  

• Kod resortowy cz. VI - 2: zgodny  

Dane jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym.  

• Kod resortowy cz. V- 01: zgodny  

• Kod resortowy cz. V- 02: zgodny 

Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą są zgodne ze stanem faktycznym: 

 

Długoterminowy ośrodek terapii uzależnień od środków psychoaktywnych 
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• Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny 

• Kod resortowy cz. VIII- 4750: zgodny  

• Kod resortowy cz. IX – HC.1.1; HC.3.1.; HC.6.3: zgodne 

• Kody resortowy cz. X – 66: zgodne 

Hotel dla uzależnionych:   

• Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny 

• Kod resortowy cz. VIII- 2726: zgodny  

• Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.4;HC.6.3: zgodne 

• Kod resortowy cz. X – 30: zgodny 

8. Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : 

• Uchwała nr 5/2011 powołująca podmiot leczniczy oraz uchwała nr 6/2011 powołująca 

kierownika 

Akta spr. str. 19 

• Decyzja (…) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu z dnia 08 grudnia 

2011r., opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą- Strychy 42. 

• Decyzja znak: (…) Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 24 

czerwca 2014r., opiniująca pozytywnie pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą - ul. Nowy Dwór 10 w Gorzowie Wlkp. 

• Polisa oc zawarta (…) na okres od (…) do (…) złożona do organu rejestrowego wraz z 

wnioskiem o wpis podmiotu leczniczego do RPWDL. 

• Polisa oc zawarta (…) na okres od (…) do (…) dostarczona do RPWDL 24.12.2012r. bez 

zachowania ustawowego terminu. 

• Polisa oc zawarta (…) na okres od (…)  do (…) dostarczona do RPWDL 08.01.2014r. bez 

zachowania ustawowego terminu. 

• Regulamin organizacyjny nie spełnia wymagań art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - brak prawidłowej struktury organizacyjnej 

podmiotu leczniczego oraz brak opisanych zadań komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa. Podmiot leczniczy nie pobiera opłat za udostępnianie dokumentacji 

medycznej. 

• Wykaz przyjęć od stycznia do sierpnia 2014r.  

Akta spr. str.20 

• W trakcie kontroli sprawdzono kwalifikacje personelu. Do akt załączono wykaz 

zatrudnionego personelu medycznego. 

Akta spr. str. 21 
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Stwierdzone nieprawidłowości:  

1) Polisa oc zawarta (…) na okres od  (…) do (…) , polisa oc zawarta (…) na okres od (…)  

do (…) zostały dostarczone do RPWDL bez zachowania ustawowego terminu. Zgodnie z 

art. 25 ust.3 ustawy o działalności leczniczej kierownik niezwłocznie, nie później niż w 

terminie 7 dni od zawarcia umowy (…), przekazuje organowi prowadzącemu rejestr 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez 

ubezpieczyciela. 

2) Regulamin organizacyjny nie spełnia wymagań art. 23 i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - brak prawidłowej struktury organizacyjnej 

podmiotu leczniczego oraz brak opisanych zadań komórek organizacyjnych 

przedsiębiorstwa. 

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.  

Nie wniesiono. 

 

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

 W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. 

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał 

adnotacji w książce kontroli pod poz. 1.  

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

o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów 

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012,  

poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania 

wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz.U.2014.325 j.t.). 

 

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. 
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Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

−  jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,  

−  drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.  

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

Gorzów Wlkp., dnia 14 listopada 2014 r.  

Podpisy osób kontrolujących: 

1. Urszula Sołtysiak 

 

2Emila Skrzypczak 

       

      Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu  

 

Miejscowość Strychy  data 19.11.2014 

Podpis (podpis nieczytelny) 

 

 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu 
(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)                                                                                                    

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
Miejscowość........................................................data...............................            

Podpis................................................................ 

                                                                                                                          /Pieczątka podmiotu leczniczego  

                                                                                                                         oraz podpis właściciela zakładu 

                                                                                                                      lub osoby upoważnionej / 

     

Do akt kontroli dołączono:  
− program kontroli       - akta spr. str. 1-7  
− oświadczenia                  - akta spr. str. 8 - 9 
− upoważnienia do kontroli       - akta spr. str. 10 -11 
− powiadomienie podmiotu leczniczego      - akta spr. str. 12 – 13 
− wydruk z księgi rejestrowej       - akta spr. str. 14 – 18 
− uchwały        -akta spr. str. 19 
− wykaz przyjęć        -akta spr. str. 20 
− wykaz personelu        - akta spr. str. 21 
− umowa użyczenia lokalu      - akta spr. str. 22-24 
− umowa najmu nieruchomości      - akta spr. str. 25-26 

 
Sporządziła: Urszula Sołtysiak 

 
(…) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 
publicznej(Dz.U.2014.782 j.t.) 

 

STOWARZYSZENI EPOMOCY 
MŁODZIEŻY 

"ANASTASIS''  
Szychy 42, 66-340 Przytoczna 

REGON 211273861, NIP 599-28-34-135 
 095/7493029, 0695 740058 

 
 

/Pieczątka podmiotu leczniczego  

 oraz podpis właściciela zakładu 

lub osoby upoważnionej / 

 


