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UCHWAŁA Nr 86. V.2016 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 8 stycznia 2016r. 

 

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie. 

 

         Na podstawie art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.), § 3 i 4 ust. 4 i 6 rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia kontroli 

podmiotów leczniczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1331) Zarząd Powiatu Kępińskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kępnie w terminie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 15 marca 2016 r. 

 

§ 2 

Kontrolą zostanie objęty rok 2015 w szczególności w zakresie: 

 

1) prawidłowości realizacji zapisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej  (Dz.U. z 2015 poz. 618), 

2) prawidłowości realizacji zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2012 poz. 1545), 

3) prawidłowości przestrzegania zapisów regulaminu wynagradzania,  

4) staranności w konstruowaniu umów zlecenia, umów o dzieło, umów o pracę, aneksów 

do umów o pracę, wypowiedzeń warunków o pracę, świadectw pracy, zakresów 

czynności, 

5) przestrzegania kodeksu pracy, 

6) przestrzegania przepisów w zakresie prawidłowości prowadzenia dokumentacji 

pracowniczej, w tym akt osobowych, prawidłowości ustalania, wyliczania i wypłaty 

nagród jubileuszowych, 

7) prawidłowości funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w zakładzie. 

§ 3 

Do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

powołuje się zespół kontrolny w składzie: 

1. Tomasz Gorczycki – kierownik zespołu 

2. Tomasz Grzybowski – członek zespołu 

3. Michał Polak – członek zespołu 

4. Diana Mudrewicz- członek zespołu 

5. Rafał Sobera – członek zespołu 
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§ 4 

Zatwierdza się program kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                   

w Kępnie, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu i kierownikowi zespołu 

kontrolującego.    

 

 

Członkowie Zarządu : 

1. Przewodniczący Zarządu Powiatu  -  /-/ Witold Jankowski     

2. Członek Zarządu Powiatu  -  /-/ Grażyna Jany                          

3. Członek Zarządu Powiatu  -  /-/ Krystyna Możdżanowska      

4. Członek Zarządu Powiatu  -  /-/ Michał Błażejewski                 

5. Członek Zarządu Powiatu  -  /-/ Zenon Kasprzak                        
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr 86. V.2016 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 8 stycznia 2016r. 

 W związku z wpływem do Starostwa Powiatowego w Kępnie anonimowego pisma 

dotyczącego licznych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie, w tym naruszania praw pracowników określonych 

kategorii wynikających ze stosunków pracy, których według treści anonimu miałby 

dopuszczać się Dyrektor SPZOZ w Kępnie, koniecznym jest podjęcie działań kontrolnych 

jednostki celem sprawdzenia czy poruszane w anonimie zarzuty znajdują uzasadnienie czy są 

bezpodstawne. Zarząd Powiatu dokonał we własnym zakresie analizy treści anonimu pod 

kątem uprawnień kontrolnych i nadzorczych podmiotu tworzącego SPZOZ w tym zakresie 

 i zdecydował o objęciu kontrolą zagadnień wskazanych w § 2 niniejszej uchwały, wyłączając 

sprawy objęte przez Komendę Powiatową Policji czynnościami sprawdzającymi, 

dotyczącymi spraw objętych zakresem potencjalnych naruszeń art. 218 § 1a oraz 220 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca  1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 

       Zgodnie z art. 121 ust. 1 i 3 ustawy o działalności leczniczej podmiot tworzący, jakim 

jest Powiat Kępiński sprawuje nadzór nad podmiotem leczniczym nie będącym 

przedsiębiorcą – SP ZOZ. W ramach nadzoru podmiot tworzący obowiązany jest m. in. do 

dokonywania kontroli tej jednostki. W przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem 

działań kierownika podmiotu leczniczego podmiot tworzący wstrzymuje ich wykonanie                            

i zobowiązuje kierownika do ich zmiany lub cofnięcia. 

       Pomimo anonimowości skierowanych pisemnie zarzutów, ustawowy obowiązek 

podmiotu tworzącego do stałego nadzoru nie pozwala na zaniechanie działań weryfikujących 

podniesione zarzuty. 

       Jako że ustawa o działalności leczniczej ustanawia podmiot tworzący uprawnionym do 

prowadzenia kontroli oraz odpowiedzialnym za ewentualna egzekucję wniosków 

pokontrolnych, organem podmiotu tworzącego, uprawnionym do dokonania kontroli na 

zasadach w/w ustawy jest organ wykonawczy – zarząd powiatu. 

       Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych określają 

przepisy powołanego w podstawie prawnej uchwały rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

20 grudnia 2012 r.  

       W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.  
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         STAROSTA KĘPIŃSKI 

                 /-/ WITOLD JANKOWSKI 


