
ZARZĄDZENIE NR -¿^1 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia ■ / /s7Ześ/LiXX,

w sprawie realizacji programu „Jak urodzić zdrowe dziecko".

Na podstawie art.17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (j.Ł Dz. U. z 2015 r., poz. 525 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się organizację realizacji programu „Jak urodzić zdrowe dziecko " .

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) programie -  należy przez to rozumieć program „Jak urodzić zdrowe dziecko”;
2) szkole rodzenia -  należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa 

w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), który realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie 
edukacji przedporodowej w formie szkoły rodzenia;

3) zespole -  należy przez to rozumieć pracowników wyznaczonych przez Dyrektora 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu;

4) rekomendacji — należy przez to rozumieć przyznanie przez Wojewodę 
Dolnośląskiego szkole rodzenia rekomendacji z tytułem „Wyróżniającej się szkoły 
rodzenia na Dolnym Śląsku”, stanowiącym załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) standardzie -  należy przez to rozumieć Standard Edukacja Przedporodowa „Szkoła 
Rodzenia", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

6) kierowniku -  należy przez to rozumieć kierującego podmiotem leczniczym, w którym 
realizowane są świadczenia zdrowotne w zakresie edukacji przedporodowej w formie 
szkoły rodzenia.

§ 3.1. Uczestnictwo szkoły rodzenia w programie jest dobrowolne.
2. Program przebiega dwuetapowo.

Etap 1

§4.1.  Kierownik przesyła w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek o przystąpieniu 
do programu, na adres:
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław
e-mail: i.stasiak@duw.pl
tel. 071 340 61 07
2. Wzór wniosku o przystąpienie do programu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia.

§5.1.  Zespół przeprowadza wizję lokalną w szkole rodzenia i dokonuje wstępnych ustaleń 
dostosowania świadczonych usług do warunków i wymagań określonych w standardzie.
2. Ocenie podlegają warunki i wymagania jakie musi spełnić szkoła rodzenia określone 
w standardzie, tj.:

1) warunki lokalowe, w jakich prowadzona jest szkoła rodzenia i jej wyposażenie, 
zgodnie z cz. I standardu,

2) organizacja i funkcjonowanie szkoły rodzenia, zgodnie z cz. II standardu,

mailto:i.stasiak@duw.pl


3) kwalifikacje kadry dydaktycznej, zgodnie z cz. VI standardu,
4) harmonogram prowadzonych zajęć, zgodnie z cz. II standardu.

§ 6. 1. Wyniki wizji lokalnej szkoły rodzenia opisuje się w sprawozdaniu.
2. Sprawozdanie zawiera opis stanu faktycznego zgodnie z § 5 ust. 2 oraz ocenę szkoły 
rodzenia.
3. Przy ustalaniu oceny szkoły rodzenia stosuje się następującą skalę:

1) ocena pozytywna -  szkoła rodzenia otrzymuje Certyfikat Zgodności, wg wzoru 
określonego w załączniku nr 3 zarządzenia, na okres 1 roku;

2) ocena pozytywna z uchybieniami -  szkoła rodzenia otrzymuje zalecenia w celu 
usunięcia uchybień. Po przesłaniu przez szkołę rodzenia dokumentów 
potwierdzających usunięcie uchybień, otrzymuje Certyfikat Zgodności na okres 
1 roku;

3) ocena pozytywna z nieprawidłowościami -  szkoła rodzenia otrzymuje zalecenia 
w celu usunięcia nieprawidłowości. Po przesłaniu przez szkołę rodzenia dokumentów 
potwierdzających usunięcie nieprawidłowości, ponownie zostanie przeprowadzona 
w placówce wizja lokalna;

4) ocena negatywna -  szkoła rodzenia nie otrzymuje Certyfikatu Zgodności i zostaje 
usunięta z programu.

Etap 2

§ 7. Szkoła rodzenia po uzyskaniu Certyfikatu Zgodności przesyła, w formie pisemnej lub 
elektronicznej do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu, półroczne sprawozdania z działalności szkoły rodzenia, 
wg wzoru określonego w załączniku nr 5 zarządzenia.

§ 8. W przypadku nie przesłania przez szkołę rodzenia dwóch kolejnych półrocznych 
sprawozdań z działalności szkoły rodzenia, szkoła rodzenia zostaje usunięta z programu.

§ 9. Po upływie roku od otrzymania przez szkołę rodzenia Certyfikatu Zgodności, zespół 
przeprowadza kontrolę problemową na podstawie art. 111-113 ustawy o działalności 
leczniczej, zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego.

§ 10. 1. Realizacja standardu przez szkołę rodzenia zostaje oceniona przez zespół podczas 
przeprowadzanej kontroli problemowej.
2. Ocenie podlegają warunki i wymagania jakie musi spełniać szkoła rodzenia określone 
w standardzie, tj.:

1) warunki lokalowe, w jakich prowadzona jest szkoła rodzenia i jej wyposażenie, 
zgodnie z cz. I standardu;

2) organizacja i funkcjonowanie szkoły rodzenia, zgodnie z cz. II standardu;
3) zasady kwalifikowania i naboru uczestników, zgodnie z cz. III i IV standardu;
4) kadra dydaktyczna, zgodnie z cz. VI standardu;
5) program kształcenia, zgodnie z cz. V standardu;
6) prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji, zgodnie z cz. VII standardu;
7) monitorowanie programu, zgodnie z cz. VIII standardu.

§11.  Przy ustalaniu oceny szkoły rodzenia stosuje się następującą skalę:
1) ocena pozytywna -  szkoła rodzenia otrzymuje na okres 2 lat rekomendację z tytułem: 

„Wyróżniająca się szkoła rodzenia na Dolnym Śląsku" (wg wzoru określonego 
w załączniku nr 4 zarządzenia). Szkoła rodzenia zostaje wpisana na listę 
„Rekomendowanych szkół rodzenia na Dolnym Śląsku”;



2) ocena pozytywna z uchybieniami -  szkoła rodzenia otrzymuje zalecenia w celu 
usunięcia uchybień. Po przesłaniu przez szkołę rodzenia dokumentów 
potwierdzających usunięcie uchybień, szkoła rodzenia otrzymuje na okres 2 lat 
rekomendację z tytułem: „Wyróżniająca się szkoła rodzenia na Dolnym Śląsku". 
Szkoła rodzenia zostaje wpisana na listę „Rekomendowanych szkół rodzenia 
na Dolnym Śląsku”;

3) ocena pozytywna z nieprawidłowościami -  szkoła rodzenia pozostaje szkołą 
ubiegającą się o rekomendację, otrzymuje zalecenia w celu usunięcia 
nieprawidłowości. Po przesłaniu dokumentów potwierdzających usunięcie 
nieprawidłowości i przesłaniu półrocznego sprawozdania z działalności szkoły 
rodzenia, zostaje przeprowadzona kontrola sprawdzająca zgodnie z planem kontroli 
zatwierdzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego;

4) ocena negatywna -  szkoła rodzenia zostaje usunięta z programu „Jak urodzić zdrowe 
dziecko".

§ 12. Po otrzymaniu rekomendacji szkoła rodzenia podlega kontroli co 2 lata.

§ 13. Rekomendowana szkoła rodzenia przesyła w formie pisemnej lub elektronicznej 
do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu półroczne sprawozdania z działalności szkoły rodzenia zgodnie wzorem 
określonym w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 14. W przypadku nie przesłania przez szkołę rodzenia dwóch kolejnych półrocznych 
sprawozdań z działalności szkoły rodzenia, szkoła rodzenia zostaje usunięta z programu.

§ 15. Na pisemny wniosek kierownika szkoła rodzenia może być usunięta z programu.

§ 16. Traci moc zarządzenie nr 322 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 lipca 2012 r. 
w sprawie realizacji programu „Jak urodzić zdrowe dziecko”.

§17.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

U -— —
Paweł Hreniak




