
Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca
kontrolę

Kontrolowany obszar (temat) Kontrolowany okres

1. 9.01.2015 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną  z  dnia  10.11.2014  r.  -  dot.  Przychodni
Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21.

Stan faktyczny
na dany dzień

2. 16.02. - 24.02.2015 r. Urząd Marszałkowski
Województwa Podkarpackiego

Kontrola kompleksowa projektu nr RPPK.03.01.00-18-005/11
pn.  „Kompleksowa  informatyzacja  Samodzielnego
Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej  Nr 1 w Rzeszowie
jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej
–  PSIM”  realizowanego  w  ramach  osi  priorytetowej  III  –
Społeczeństwo  Informacyjne  –  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 –
2013 r.

2009 r. - 2015 r.

3. 16.02. - 27.02.2015 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Szpital  Miejski  im.  Jana  Pawła  II  w  Rzeszowie
przy ul. Rycerskiej 4:
-  spełnianie  szczegółowych  wymagań  jakim  powinny
odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu
wykonującego działalność leczniczą odpowiednio do zakresu
świadczonych  usług  medycznych,  podejmowania  działań
zapobiegających  szerzeniu  się  zakażeń  i  chorób  zakaźnych
oraz  wykonawstwa  szczepień  ochronnych,  -  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,  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

Stan faktyczny
na dany dzień



4. 20.02.2015 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Spełnianie  szczegółowych  wymagań  jakim  powinny
odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  podmiotu
wykonującego  działalność  leczniczą  –  Poradnia  Chirurgii
Urazowo - Ortopedycznej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1
w  Rzeszowie  przy  ul.  Hetmańskiej  21  –  celem  wydania
decyzji.

Stan faktyczny
na dany dzień

5. 24.02. - 18.03.2015 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Kontrola  jednostki  w  zakresie  higieny  radiacyjnej  tj.
przestrzegania  zasad  przepisów  higieny  pracy  i  warunków
środowiska  pracy  w  związku  z  użytkowaniem  źródeł
promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.

Stan faktyczny
na dany dzień

6. 4.03.2015 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną  z  dnia  23.12.2014  r.  -  dot.  Przychodni
Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a.

Stan faktyczny
na dany dzień

7. 10.03. - 26.03.2015 r. Urząd Miasta Rzeszowa Poziom  wykorzystania  sal  operacyjnych  oraz  aparatury
i urządzeń medycznych Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

2014 rok

8. 18.03.2015 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną  z  dnia  23.12.2014  r.  -  dot.  Przychodni
Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a.

Stan faktyczny
na dany dzień

9. 20.03. - 15.06.2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia
Podkarpacki Oddział
Wojewódzki
w Rzeszowie

Rozliczanie  świadczeń  udzielanych  na  podstawie  umów
0901001603201001;0901001603201101,0901001603201201;
090100103201301;  0901001603201401  w  zakresie
ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU –
HOSPITALIZACJA – H01, H02, H04, H05, H06, H07, H08,
H09, H10, H11.

2010 r. – 2014 r.

10. 10.04.2015 r. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną  z  dnia  17.12.2012  r.  -  dot.  Przychodni
Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a.

Stan faktyczny
na dany dzień

11. 21.05.2015 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną  z  dnia  23.12.2014  r.  -  dot.  Przychodni
Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a.

Stan faktyczny
na dany dzień



12. 16.07.2015 r. Wojewódzki Ośrodek 
Koordynujący Populacyjne 
Programy Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi oraz 
Profilaktyki i Wczesnego 
Wykrywania Raka Szyjki 
Macicy Kliniczny Szpital 
Wojewódzki Nr 1 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

13. 24.07.2015 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Spełnianie  szczegółowych  wymagań  jakim  powinny
odpowiadać  pomieszczenia  i  urządzenia  Gabinetu
diagnostyczno  –  zabiegowy  Poradni  Chirurgii  Urazowo  -
Ortopedycznej  w  Przychodni  Specjalistycznej  Nr  1
w  Rzeszowie  przy  ul.  Hetmańskiej  21  –  celem  wydania
decyzji.

Stan faktyczny
na dany dzień

14. 27.07.2015 r. Narodowy Fundusz Zdrowia
Podkarpacki Oddział
Wojewódzki
w Rzeszowie

Kontrola  dokumentacji  medycznej  i  organizacji  udzielania
świadczeń  zdrowotnych  w  Szpitalu  Miejskim  im.  Jana
Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4.

Okres hospitalizacji
wskazanej pacjentki

15. 27.07.2015 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Kontrola  doraźna  dotycząca  Poradni  Rehabilitacyjnej
Przychodni  Specjalistycznej  Nr  3  w  Rzeszowie
przy  ul.  Hoffmanowej  8a  w  związku  z  pisemną  skargą
przekazaną przez WSSE w Rzeszowie.

Stan faktyczny
na dany dzień

16. 4.09.2015 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną  z  dnia  10.11.2014  r.  -  dot.  Przychodni
Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 21.

Stan faktyczny
na dany dzień

17. 6.10.2015 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną z dnia 25.03.2015 r. - dot. Szpitala Miejskiego
im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy ul. Rycerskiej 4.

Stan faktyczny
na dany dzień

18. 14.10.2015 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Przychodnia  Specjalistyczna  Nr  1  w  Rzeszowie
przy ul. Hetmańskiej 21:

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,  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 ww. czynniki,
 - kontrola gospodarki odpadami komunalnymi i medycznymi.

19. 5.11.2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy
w Rzeszowie

Sprawdzenie  realizacji  uprzednich  decyzji  i  wystąpień
organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń
i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy.

Stan faktyczny
na dany dzień

20. 16.11.2015 r. Podkarpacki Urząd Wojewódzki 
w Rzeszowie

Kontrola dotycząca przygotowania SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
na potrzeby obronne państwa.

Stan faktyczny
na dany dzień

21. 16 - 18.11.2015 r. Państwowa Inspekcja Pracy
w Rzeszowie

Wydanie  opinii  o  przystosowaniu  do  potrzeb  wynikających
z  niepełnosprawności  osób zatrudnionych  na  wyposażonych
stanowiskach  pracy  lub  o  spełnianiu  warunków
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na  tych  stanowiskach  tj.
salowa (Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Rzeszowie przy
ul. Rycerskiej 4.) i opiekunka medyczna (Zakład Opiekuńczo
– Leczniczy w Rzeszowie przy ul. Lubelskiej 6).

Stan faktyczny
na dany dzień

22. 23.11.2015 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Sprawdzenie  wykonania  obowiązków  nałożonych  decyzją
administracyjną  z  dnia  23.12.2014  r.  -  dot.  Przychodni
Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8a.

Stan faktyczny
na dany dzień



22. 23.11.2015 r. Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

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

Stan faktyczny
na dany dzień


