
Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca 
kontrolę 

Kontrolowany obszar (temat) Kontrolowany 
okres 

1. 23.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego 
w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie 

Okres zatrudnienia 
pracownika którego 
dotyczy ocena  

2. 31.01.2014 r. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 

Krwiolecznictwo, immunologia transfuzjologiczna, bank 
krwi 

Okres 2 lat 

3. 10 – 21.02.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Spełnianie szczegółowych wymagań jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia w Szpitalu Miejskim 
im. Jana Pawła II w Rzeszowie 

Stan faktyczny na 
dany dzień 

4. 14.03.2014 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją 
PPIS z dnia 11.12.2013 r. - dotyczy Przychodni 
Specjalistycznej nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a 

Stan faktyczny na 
dany dzień  

5. 20.02. - 31.03.2014 r. Narodowy Fundusz Zdrowia 
Podkarpacki Oddział Wojewódzki 
w Rzeszowie 

Sprawdzenie zgodności realizacji świadczeń z warunkami 
umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
nr 0901001602201301, 0901001602201401 – świadczenia 
w zakresie endokrynologii i kardiologii 

Październik 2013 r.  
– Styczeń 2014 r. 

6. 3 – 13.03.2014 r. Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie Neurologii dla 
obszaru woj. podkarpackiego 

Realizacja umowy w rodzaju AOS, zawartej z Podkarpackim 
Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Rzeszowie na świadczenia 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie sposobu 
i prawidłowości prowadzenia list pacjentów oczekujących na 
udzielenie świadczenia w poradni specjalistycznej, 
częstotliwości porad udzielanych średniorocznie jednemu 
statystycznemu pacjentowi oraz zasad i warunków udzielania 
świadczeń – dotyczy Poradni Neurologicznych 

2013 r.,  
styczeń – luty 2014 r. 

7. 18.03., 20.03.,  
26. 03.2014 r. 

Państwowa Inspekcja Pracy Przestrzeganie przez pracodawcę wybranych zagadnień 
z zakresu BHP 

Stan faktyczny na 
dany dzień 



8. 31.03.2014 r., 
1.04.2014 r. 

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie położnictwa 
i ginekologii, Konsultant 
Wojewódzki w dziedzinie 
neonatologii  
 

1. ocena postępowania przedporodowego oraz w trakcie 
porodu dzieci urodzonych z wynikiem 4 i poniżej w skali 
Apgar oraz przypadków zgonów śródporodowych 
uwzględniając odpowiednio sposób przeprowadzenia oceny 
czynników ryzyka identyfikowanych przed porodem oraz 
w trakcie porodu, oceny występowania czynników ryzyka 
płodu lub noworodka, kontrolę oceny wartości Ph krwi 
pępowinowej, częstości monitorowania KTG, badania 
pulsoksymetrycznego u noworodka, 
2. kontrola wskazań do rozwiązania porodu metodą cięcia 
cesarskiego oraz rozwiązania ciąży przy pomocy vacuum, 
kleszczy i pomocy ręcznej 

1.07. - 31.12.2013 r. 

9. 2.04.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Sprawdzenie wykonania decyzji administracyjnej wydanej 
przez PPIS w Rzeszowie z dnia 17.12.2012 r. - dotyczy 
Przychodni Specjalistycznej nr 3 w Rzeszowie 
przy ul. Hoffmanowej 8a 

Stan faktyczny na 
dany dzień 

10. 22.04.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Sprawdzenie urządzenia chłodniczego, w którym są 
przechowane preparaty szczepionkowe w Oddziale 
Neonatologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 
przy ul. Rycerskiej 4. 

Stan faktyczny na 
dany dzień 

11. 24.04.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją 
PPIS z dnia 11.12.2013 r. - dotyczy Przychodni 
Specjalistycznej nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a 

Stan faktyczny na 
dany dzień 



12. 13.05. - 24.06.2014 r. Biuro Kontroli Urzędu Miasta 
Rzeszowa 

1. Prawidłowość wykonywania zadań określonych w art. 16 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r., 
poz.235 z późn. zm.) przez jednostki 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 
2. Prawidłowość wykonywania zadań z zakresu 
udostępniania informacji publicznej w formach określonych 
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 
z późn. zm.) przez jednostki o których mowa w art. 4 ust. 1 
pkt. 4 ustawy 

1.12.2012 r. - 
12.05.2014 r. 

13. 30.06. - 31.07.2014 r. Narodowy Fundusz Zdrowia  
Podkarpacki Oddział Wojewódzki 
w Rzeszowie 

Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy 
nr 0901001603201401 o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie 
spełnienia wymaganych dla III poziomu referencyjnego 
warunków realizacji świadczeń gwarantowanych: 
położnictwo i ginekologia – hospitalizacja oraz neonatologia 
– hospitalizacja. 

2014 r. 
 

14. 3.07.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją 
administracyjną z dnia 23.03.2011 r.  - dotyczy Szpitala 
Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4. 

Stan faktyczny na 
dany dzień 

15. 3.07.2014 r.  Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją 
administracyjną z dnia 3.04.2014 r. - dotyczy Szpitala 
Miejskiego w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4. 

Stan faktyczny na 
dany dzień 

16. 
 

3.07.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny 

Sprawdzenie wykonania obowiązków nałożonych decyzją 
administracyjną z dnia 23.10.2009 r. - dotyczy Przychodni 
Specjalistycznej nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21. 

Stan faktyczny na 
dany dzień 

 



Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca
kontrolę

Kontrolowany obszar (temat) Kontrolowany okres

17. 8.08.2014 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie

Sprawdzenie warunków jakie powinien spełniać podmiot 
leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy 
lekarzy.

1.10.2013 r. - 
8.08.2014 r.

18. 22.08.2014 r. Wojewódzki Ośrodek 
Koordynujący Populacyjne 
Programy Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi oraz 
Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. Fryderyka 
Chopina

Kontrola jakości badań mammograficznych wykonywanych 
w Pracowni Mammograficznej w Przychodni Specjalistycznej
Nr 1 w Rzeszowie przy u. Hetmańskiej 21.

Stan faktyczny na 
dany dzień

19. 27.08.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy              
w Brzozowie

Kontrola  umów o zorganizowanie staży dla bezrobotnych. 1.03.2014 r. - 
31.08.2014 r.

20. 16.09. - 17.09.2014 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Kontrola doraźna Oddziału Neonatologii z Pododdziałem 
Izolacyjnym i Intensywną Terapią Noworodka, Pododdziału 
Położnictwa Aseptycznego Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 
przy ul. Rycerskiej 4 w związku z wystąpieniem podejrzenia 
ogniska epidemicznego.

Stan faktyczny na 
dany dzień

21. 25.09.2014 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną z dnia 18.09.2014 r. - dotyczy  Pododdziału
Położnictwa  Aseptycznego  i   Pododdziału  Położnictwa
Septycznego  Szpitala  Miejskiego  im.  Jana  Pawła  II
w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4.

Stan faktyczny na 
dany dzień

22. 9.10.2014 r. - 
10.10.2014 r.

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 w Rzeszowie przy ul. 
Hetmańskiej 21:
- spełnianie szczegółowych wymagań jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 

Stan faktyczny na 
dany dzień



wykonującego działalność leczniczą odpowiednio do zakresu 
świadczonych usług medycznych oraz podejmowania działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
- ocena bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych środowiska 
pracy oraz stosowania niebezpiecznych substancji i ich 
mieszanin, realizacji wymogów w zakresie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy, w zakresie występowania w środowisku 
pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 
oraz stosowania leków cytostatycznych,  
- kontrola gospodarki odpadami komunalnymi i medycznymi.

23. 17.10.2014 r. Rzecznik Praw Pacjenta Zweryfikowanie stopnia przestrzegania prawa pacjentów 
wynikających z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności prawa 
pacjenta do informacji (art. 11 ust. 1 ww. ustawy) oraz § 11 
ust. 4 pkt 5 i 8 załącznika do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DZ. U. 2008
r., Nr 81, poz. 484.) - dot. Przychodni POZ Nr 5 w Rzeszowie
przy ul. Hoffmanowej 8a.

Stan faktyczny na 
dany dzień

24. 20.10.2014 r. - 
15.02.2015 r.

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Podkarpacki Oddział 
Wojewódzki
w Rzeszowie

Sprawdzenie prawidłowości realizacji umowy w rodzaju 
leczenie szpitalne nr 0901001603201401, świadczenia 
zdrowotne udzielane w Izbie Przyjęć.

1.01.2014 r. - 
31.07.2014 r.

25. 30.10.2014 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną  z  dnia  3.04.2014  r.  -  dotyczy  Szpitala
Miejskiego  im.  Jana  Pawła  II  w  Rzeszowie  przy  ul.
Rycerskiej 4.

Stan faktyczny na 
dany dzień

26. 19.11.2014 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Przychodnia Specjalistyczna Nr 3 w Rzeszowie przy ul. 
Hoffmanowej 8a:

Stan faktyczny na 
dany dzień



- spełnianie szczegółowych wymagań jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą odpowiednio do zakresu 
świadczonych usług medycznych oraz podejmowania działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
- ocena bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych środowiska 
pracy oraz stosowania niebezpiecznych substancji i ich 
mieszanin, realizacji wymogów w zakresie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy, w zakresie występowania w środowisku 
pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 
oraz stosowania leków cytostatycznych,
- kontrola gospodarki odpadami komunalnymi i medycznymi.

27. 20.11.2014 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną z dnia 17.11.2010 r. i 11.12.2013 r. - dotyczy
Przychodni  Specjalistycznej  Nr  3  w  Rzeszowie  przy  ul.
Hoffmanowej 8a.

Stan faktyczny na 
dany dzień

28. 24.11.2014 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Przychodnia Specjalistyczna Nr 2 w Rzeszowie przy ul. 
Lubelskiej 6:
- spełnianie szczegółowych wymagań jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą odpowiednio do zakresu 
świadczonych usług medycznych oraz podejmowania działań 
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,
- ocena bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych środowiska 
pracy oraz stosowania niebezpiecznych substancji i ich 
mieszanin, realizacji wymogów w zakresie substancji 
chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów 
technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy, w zakresie występowania w środowisku 

Stan faktyczny na 
dany dzień



pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony 
zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki 
oraz stosowania leków cytostatycznych,
- kontrola gospodarki odpadami komunalnymi i medycznymi.




