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Ul. Rajmunda Rembielińskiego 8, 09-400 Płock 

Tel.: 513 576 646 

Email: biuroposelskie.aiwaniak@gmail.com 

Płock, 28 maja 2021 r.  

 

Arkadiusz Iwaniak 

Poseł na Sejm  

ul. Rembielińskiego 8  

09-400 Płock 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

ul. Filtrowa 57 

02-056 Warszawa 

 

 

 

Wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej 

 

 

Na podstawie art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 2 ust. 2, art. 3, art. 5 ust. 2 oraz 

art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1200) wnoszę o 

przeprowadzenie kontroli doraźnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 

Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Płońsku, przy ul. 

Henryka Sienkiewicza 7 (dalej: SPZZOZ im. J. Piłsudskiego), w zakresie:  

  

1) legalności i rzetelności ustalania obsady personalnej dyżurów w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym SPZZOZ im. J. Piłsudskiego, tj. w szczególności tworzenia grafiku dyżurów w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZZOZ im. J. Piłsudskiego, powierzania ich lekarzowi, 

który podczas pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZZOZ im. J. Piłsudskiego nie 

orientował się w stanie pacjentów znajdujących się pod jego opieką, zachowywał się biernie, 

nie reagował na stany zagrożenia życia i nie tworzył samodzielnie dokumentacji medycznej w 

systemie informatycznym; a także – powierzania dyżurów lekarzom stażystom oraz lekarzom 

rezydentom w przypadkach, gdy nie mieli oni uprawnień do ich pełnienia lub podejmowania 

określonych czynności lekarskich;  

 

2) legalności i rzetelności wykonywania przez Powiat Płoński i jego organy zadań i 

kompetencji z zakresu nadzoru nad SPZZOZ im. J. Piłsudskiego, określonych w art. 121 ustawy 

z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), w tym w 

szczególności działań podejmowanych przez Zarząd Powiatu Płońskiego w związku z 

przekazywanymi temu organowi przez zainteresowane środowiska informacjami o 
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naruszających wymogi legalności, celowości i rzetelności praktykach ustalania obsady 

personalnej dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZZOZ im. J. Piłsudskiego;  

 

3) legalności i rzetelności prowadzenia dokumentacji medycznej w Szpitalnym 

Oddziale Ratunkowym SPZOZ im. J. Piłsudskiego, tj. w szczególności praktyki tworzenia 

dokumentacji medycznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPZZOZ im. J. Piłsudskiego 

przez ratownika medycznego, wystawiania zleceń lekarskich, w tym – ordynowania leków, 

zlecania badań diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej przez ratownika medycznego i 

pielęgniarki, a także tworzenia dokumentacji medycznej lub dokonywania jej zmian po wizycie 

pacjenta;  

 

4) legalności i rzetelności zapewnienia wymaganego sprzętu w Szpitalnym Oddziale 

Ratunkowym SPZZOZ im. J. Piłsudskiego, w tym w szczególności – aparatury do analizy 

parametrów krytycznych;  

 

5) legalności i rzetelności prowadzenia przeglądów instalacji przeciwpożarowej oraz 

gaśnic w SPZZOZ im. J. Piłsudskiego.  

 

 W charakterze uzasadnienia załączam przekazane mi przez wyborców na podstawie art. 

21 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1799) dokumenty:  

 

1) skierowany do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego wniosek o wszczęcie 

postępowania kontrolnego oraz o wyjaśnienie przyczyn niepodejmowania przez Zarząd 

Powiatu Płońskiego działań w zakresie nieprawidłowości ujawnionych w SPZZOZ im. J. 

Piłsudskiego; 

 

2) skierowane do Prokuratury Okręgowej w Płocku i Prokuratury Rejonowej w Płońsku 

zawiadomienie o możliwości popełnienia przez lekarza Mirosława Sieniakowskiego, lekarza 

Tomasza Kopra, dyrektora SPZZOZ im. J. Piłsudskiego Marcina Ozdarskiego, ratownika 

medycznego Jacka Szóstka oraz innych nieokreślonych osób przestępstw z art. 160 § 1, art. 231 

§ 1, art. 270 § 1 oraz art. 286 § 1 Kodeksu karnego.  

 

 

       Arkadiusz Iwaniak 

 

       Poseł na Sejm  

          

 


