
 

 

WZ-II.9612.1.13.2015.LMac                                  Gorzów Wlkp., dnia 27 listopada 2015 r. 

 

 

       Pani  

       (…) 

       Dyrektor 

                 ZESPÓŁU  REHABILITACJI  DZIECI  

       I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

       „PROMYK”  

       SAMODZIELNY  PUBLICZNY   

       ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ 

ul. Bartosza Głowackiego 8 A 

                      65-301 Zielona Góra 

 

dot. RPWDL – nr księgi 000000003867-W-08 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn.zm.),  upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w dniu 11 sierpnia 2015r. 

przeprowadzili kontrolę doraźną w podmiocie leczniczym pn. ZESPÓŁ  

REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ „PROMYK” 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w zakresie 

funkcjonowania komórki organizacyjnej. Celem kontroli była ocena, czy Poradnia 

Neurologiczna dla Dzieci (kod resortowy 004) zaprzestała działalność leczniczą, 

ewentualne ustalenie daty zaprzestania działalności poradni oraz czy kierownik podmiotu 

leczniczego naruszył tryb art.107 ust. 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.), tj. nie wystąpił do Wojewody 

Lubuskiego z wnioskiem o wykreślenie komórki organizacyjnej z rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. Konieczność podjęcia czynności kontrolnych 

wynikała z otrzymanej informacji dot. zaprzestania przyjmowania pacjentów od 01 lipca 

2015r. w tej poradni,  przedstawionej we wniosku z dnia (…). o wydanie rozstrzygnięcia 
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nadzorczego. Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym 

przez Panią  w dniu (…), bez wniesienia zastrzeżeń.  

Zespół kontrolny stwierdził następujące  nieprawidłowości: 

● Poradnia Neurologiczna dla Dzieci zaprzestała swą działalność leczniczą z dniem 

01.07.2015r. , jednakże podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą, wpisany do 

rejestru nie zgłosił organowi prowadzącemu rejestr zmian danych objętych rejestrem 

w terminie 14 dni od dnia ich powstania, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy  z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.). 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest  podmiot leczniczy. 

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem 

do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Jednakże w dniu (…), Podmiot 

Leczniczy złożył wniosek o wpis zmian w RPWDL, który uzupełniono w dniu (…), 

dot. wykreślenia Poradni Neurologicznej dla Dzieci z dniem 22.10.2015r., w związku 

z rozwiązaniem z tym dniem umowy z NFZ na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach 

powyższej poradni. 

  Zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

wystawiono dnia 20 listopada 2015r. 

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

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 2014 r. poz. 

782 z późn. zm.) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Małgorzata Krasowska-Marczyk  

Dyrektor 

Wydziału Zdrowia 


