
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLII PRZEPROWADZONYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM 
ZAKŁADZIE LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W KATOWICACH „ Moja Przychodnia”  

W OKRESIE OD 01.01.2019 r.– 31.12.2019 r. 
 

Lp. 
Nazwa jednostki 

kontrolującej 
Termin kontroli Zakres kontroli i wnioski kontrolującego 

1 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Katowicach Plac 
Grunwaldzki 8-10 

27.02.2019 Ocena stanu sanitarnego, przestrzegania procedur i stosowania środków ochrony osobistej- 
Przychodnia Nr 3, protokół 93/1209/NS/EP/2019 z zastrzeżeniami - nieprawidłowości dotyczące  
trzech procedur sanitarnych. 

2 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Katowicach Plac 
Grunwaldzki 8-10 

12.03.2019 Usunięcie zastrzeżeń stwierdzonych w czasie kontroli dnia 27.02.2019 protokół 
127/1209/EP/2019- Przychodnia Nr 3 

3 

Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 
Katowicach 
Ul. Warszawska 42 40-
008 Katowice 

24.05.2019  Kontrola pracy psychologa w zakresie służby medycyny pracy w Przychodni Nr 3 protokół 
DNSZ-P/074/42/2019 z zaleceniami. 

4 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Katowicach Plac 
Grunwaldzki 8-10 

13.05.2019 Ocena stanu sanitarnego a w szczególności wyposażenia punktu szczepie, zasad przeprowadzania 
i dokumentacji szczepień ochronnych, opracowania i stosowania procedur w Przychodni Nr 1. 
Brak uwag i zaleceń pokontrolnych. 

5 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Katowicach Plac 
Grunwaldzki 8-10 

05.2019 Ocena stanu sanitarnego a w szczególności wyposażenia punktu szczepie, zasad przeprowadzania 
i dokumentacji szczepień ochronnych, opracowania i stosowania procedur w Przychodni Nr 13- 
dokumentacja kontroli w posiadaniu jednostki organizacyjnej – zawiadomienie 1209/NS/EP.432-
265/19 

6 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Katowicach Plac 
Grunwaldzki 8-10 

21.05.2019 Ocena stanu sanitarnego a w szczególności opracowania i stosowania procedur, gospodarki 
odpadami u wytwórcy, przyjętych rozwiązań w zakresie zaopatrywania w materiały sterylne oraz 
kontroli wewnętrznej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w 
sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze 
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych w Przychodni Nr 1.  
Brak uwag i zaleceń pokontrolnych. 
. 



 
 

Lp. 
Nazwa jednostki 

kontrolującej 
Termin kontroli Zakres kontroli i wnioski kontrolującego 

8 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Katowicach Plac 
Grunwaldzki 8-10 

07.2019 Kontrola warunków pracy a w szczególności ocena realizacji wymogów w zakresie 
występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia oraz 
ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki oraz ocena realizacji 
wymogów w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy w Przychodni 
Nr 3.  
Brak uwag i zaleceń pokontrolnych 

9 

Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 
Katowicach 
ul. Warszawska 42 
40-008 Katowice 

 
03.07.2019 

Kontrola działalności profilaktycznej w Poradni Medycyny Pracy – Protokół kontroli nr 
DNSZ/074/359/2019 .Stwierdzono brak znajomości/nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów 
dotyczących badań lekarskich pracowników oraz wydawanych orzeczeń lekarskich. 
Zalecenia – zapoznanie z obowiązującymi przepisami i usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

10 

Wojewódzki Ośrodek 
Medycyny Pracy w 
Katowicach 
ul. Warszawska 42 
40-008 Katowice 

 
30.07.2019 

Kontrola działalności profilaktycznej w Poradni Medycyny Pracy – Protokół kontroli nr 
DNSZ/074/393/2019 .Stwierdzono brak znajomości/nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów 
dotyczących badań lekarskich pracowników oraz wydawanych orzeczeń lekarskich. 
Zalecenia – zapoznanie z obowiązującymi przepisami i usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości. 

11 

Wydział Nadzoru 
Właścicielskiego  Urzędu 
Miasta Katowice 

30.09.2019-
17.10.2019 

Przestrzeganie standardów kontroli zarządczej, stanowiących ogół działań podejmowanych dla 
zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i 
terminowy. 
Odstąpiono od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego 

12 
Radon, ul. Tadeusza 
Kościuszki 80/82, 90-437 
Łódź 

01.10.2019 
Kontrola jakości badań mammograficznych wykonywanych w ramach Programu profilaktyki 
raka piersi w Pracowni Mammograficznej w Przychodni Nr 1 

13 

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w 
Katowicach Plac 
Grunwaldzki 8-10 

01.10.2019 Ocena stanu sanitarnego a w szczególności opracowania i stosowania procedur oraz ocena 
zgłaszalności chorób zakaźnych w Przychodni Nr 1.  
Brak uwag i zaleceń pokontrolnych 

14 
Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie diabetologia 

23.10.2019 r.  Kontrola działalności poradni diabetologicznej w Przychodni Nr 1.  



Informacje wytworzył: 
KATARZYNA BŁOTNY 
TEL.32/2595169 
e-mail:  blotnyk@spzla-katowice.pl 
Czas wytworzenia informacji: 31.12.2019 r.  

 
 

  
 


