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Pan 

 

(…) „DENTAL –CLINICA” Spółka  z o.o. 

 

ul.  Wodna 7C 

69-100 Słubice 

 

 

 

 

 

 

 Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217 ze zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze w dniu 

24 kwietnia 2014r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: 

„DENTAL – CLINICA” Spółka z o.o. w Słubicach przy ul. Wodnej 7C - nr księgi rej. 

000000003855-W-08, której przedmiotem była ocena zgodności stanu organizacyjnego 

podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek  i komórek organizacyjnych z wpisem do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności 

leczniczej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana          

w dniu 04 sierpnia  2014r., bez wniesienia zastrzeżeń.  

Zespół kontrolny stwierdził następujące  nieprawidłowości: 

 Podmiot leczniczy nie dostosował wpisów w RPWDL w zakresie wynikającym z ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – art. 217 ust. 3.  

 Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w RPWDL jest niezgodna z nazwą 

zgłoszoną do Głównego Urzędu Statystycznego.  

 Podmiot leczniczy nie zgłosił do organu rejestrowego rozpoczęcia działalności komórki 

organizacyjnej - Pracownia protetyki dentystycznej. Niezgłoszenie powyższego jest 

naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.), który stanowi: „podmiot wykonujący działalność 
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leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr 

wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  

 Podmiot leczniczy nie posiada umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

leczniczego, w okresie objętym kontrolą.  

 Podmiot leczniczy w dniu kontroli nie posiadał regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z art. 

23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, sprawy dotyczące sposobu  

i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność 

leczniczą, nieuregulowane w ustawie lub statucie, określa regulamin organizacyjny ustalony 

przez kierownika. Regulamin powinien spełniać warunki określone w art. 24 ww. ustawy. 

Nadesłany w dniu 5 maja 2014 r. do organu kontrolnego regulamin organizacyjny podmiotu 

leczniczego nie spełnia warunków określonych w art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej. 

 W komórce organizacyjnej „Poradnia stomatologiczna” świadczona jest niezgłoszona do 

RPWDL pomocnicza usługa opieki zdrowotnej – rentgenodiagnostyka. Niezgłoszenie 

powyższego świadczenia jest  naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.).  

 Podmiot leczniczy nie posiada opinii sanitarnej właściwego państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego dotyczącej pomieszczenia pracowni RTG. Naruszenie art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zgodnie z którym podmiot 

leczniczy jest zobowiązany posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające 

wymaganiom określonym w art. 22.  

 Podmiot leczniczy nie posiada aktualnej opinii sanitarnej dotyczącej pomieszczeń 

przychodni stomatologicznej (po wykonaniu przebudowy mającej na celu wyodrębnienie 

czterech gabinetów dentystycznych). Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej, podmiot leczniczy jest zobowiązany posiadać 

pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom określonym w art. 22.  

 

 Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy. 

 

 W dniu 14.08.2014r. Pani (…) – pełnomocnik spółki złożyła elektroniczny wniosek 

www.rpwdl.csioz.gov.pl o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą. Wniosek był niekompletny, wobec czego w tym samym dniu został odesłany 

do uzupełnienia.  

 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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Wobec powyższego, na podstawie z art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej wydaje się następujące zalecenia pokontrolne mające na celu 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości: 

1. Złożenie kompletnego wniosku o wpis zmian w  Rejestrze Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu 

elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP przez osobę uprawnioną, obejmującego: 

- dostosowanie wpisów do RPWDL w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 

15 kwietnia  2011r. o działalności leczniczej, 

- dostosowanie nazwy przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego w RPWDL do 

nazwy zgłoszonej do Głównego Urzędu Statystycznego, 

- zgłoszenie komórki organizacyjnej – Pracowni protetyki dentystycznej, 

- wpisanie w komórce pn.  „Poradnia stomatologiczna” kodu funkcji ochrony 

zdrowia – rentgenodiagnostyka. 

2. Dostarczenie do organu rejestrowego umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu leczniczego (skan polisy wraz z wnioskiem o wpis zmian w tym zakresie). 

Podmiot leczniczy jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej (art. 17 ust. 1 pkt 4 lit a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej) spełniającą wymagania określone w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 

293, poz. 1729).  Zgodnie z art. 25 ust. 3 w/w ustawy, kierownik niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, przekazuje organowi 

prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela. 

3. Dostosowanie regulaminu organizacyjnego do art. 23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej, 

4. Dostarczenie aktualnej opinii sanitarnej właściwego państwowego wojewódzkiego 

inspektora sanitarnego dotyczącej pomieszczenia pracowni RTG oraz pomieszczeń 

przychodni stomatologicznej.  

 

Termin realizacji zaleceń 14 dni liczonych od dnia doręczenia niniejszego pisma. 



          
 

 4 

 Na podstawie art.108 ust.2 pkt 4 i art.112 ust.7 pkt 1 w/w ustawy w przypadku 

niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych podmiot wykonujący działalność leczniczą 

zostanie wykreślony z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, 

oczekuję informacji o sposobie wykorzystania  uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, 

a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 

niepodjęcia tych działań.  

 Jednocześnie  przypominamy, że: 

 zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność 

leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany 

danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod rygorem 

sankcji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Wyłączenia dokonano na podstawie  art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 782) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


