Załącznik Nr 4 do umowy

Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
w Warszawie
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ZD-Z-I.8044.1.
Protokół kontroli

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki …………………………………………………………………………………...

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan/Pani ……………………………………………………………………

Dane kontrolowanego lekarza ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko oraz jego numer w ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez marszałka województwa)
(dowód kontroli str. 1)

Kontrolę w dniu …………………………… przeprowadził/a :
................................................………………..............................................................................................................
(imię i nazwisko kontrolującego oraz jego numer w ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez marszałka województwa)

na podstawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr ……. z dnia ………………………
oraz z dnia ……………………..
(dowód kontroli str.3 )

Podczas kontroli informacji udzielał/a ................................................................................................................
(imię i nazwisko lekarza lub osoby przez niego upoważnionej)

Zakres przeprowadzonej kontroli dotyczył: wykonywania badań lekarskich, dokumentacji prowadzonej
w związku z tymi badaniami, wydawanych orzeczeń.
1. Okres kontrolowany ...............................................................................................................................................
2. Liczba wydanych orzeczeń …………
3. Liczba skontrolowanych orzeczeń ………… w tym: ……….. stwierdzających istnienie przeciwwskazań
lub ograniczeń zdrowotnych do kierowania pojazdami ………….., przekazanych do właściwego organu
uprawnionego do wydania prawa jazdy ………..
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4. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:
1) Rejestr orzeczeń lekarskich:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2) Karta badania lekarskiego osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
zawiera:
Numer orzeczenia lekarskiego
Kategoria prawa jazdy:
Badanie lekarskie z tytułu:
art. 75 ust. 1 pkt ……..
1.

Karta badania lekarskiego
zgodna ze wzorem druku

2.

W karcie określono:
- dane identyfikacyjne
osoby badanej

3.

Badania podmiotowe –
wywiad lekarski

4.

Badania przedmiotowe

5.

Badania narządu wzroku

6.

Badania narządu słuchu
i równowagi

7.

Konsultacje specjalistyczne
(okulista)

8.

Badania pomocnicze
(glukoza)

9.

Rozpoznanie końcowe

10.

Kopia orzeczenia
lekarskiego

11.

Przeciwwskazania
zdrowotne lub ograniczenia

12.

Oświadczenie badanego
dotyczące stanu zdrowia

3) Sposób przechowywania dokumentacji medycznej: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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4) Uwagi końcowe……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją ………………………………………

Protokół z przeprowadzonej kontroli zawierający ……….. kart sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach.
Jeden egzemplarz protokołu kontroli wręczono Panu/Pani ………………………………………………………
w dniu ……………………….

.....................................................................
(miejscowość, data)
Zapoznałem się z protokołem i kwituję jego odbiór

.............................................................................
(data i podpis kontrolowanego lekarza)

………………..........……...............................
(podpis lekarza kontrolującego)

