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     Pani 

            Beata Zaczkowska-Rudziewicz 

*
  Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie 

art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.) 

 

 

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

(Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 18 października 2012r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w prowadzonej przez Panią Przychodni Zdrowia SANA-MED w Żarach przy 

ul. Kościelnej 1/2, (nr księgi w RPWDL 000000003884-W-08), której przedmiotem była 

ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 

oraz aktualności dokumentacji. 

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole 

kontroli, podpisanym przez Panią bez wniesionych zastrzeżeń w dniu 30 listopada 2012r. 

przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne. 

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

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego. 

Zespół kontrolny stwierdził następujące  nieprawidłowości: 

 Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria TPP Nr 15103596 

z 18.02.2012r. zawarta na okres od 19.02.2012r. do 18.02.2013r. została przekazana 

20 czerwca br. do organu rejestrowego- nie została w terminie 7 dni od zawarcia 

zgłoszona w RPWDL. Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej 

Kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, o której 

mowa w ust. 1, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, (…), dokumenty 

ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez 

ubezpieczyciela. Ponadto suma gwarancyjna za podstawowy zakres ubezpieczenia 

zarówno na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe oraz na jeden wypadek 
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ubezpieczony wynosi 50 000,00  zł. co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra 

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

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

2011r. Nr 293 poz. 1729). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia minimalna 

suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 

12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego 

zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są 

objęte umową ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. 

 W Przychodni Zdrowia SANA-MED w Żarach spośród zarejestrowanych 11 poradni 

6 poradni nie funkcjonuje:  

1. Poradnia chorób wewnętrznych  

2. Poradnia gastroenterologiczna  

3. Poradnia kardiologiczna  

4. Poradnia dermatologiczna  

5. Poradnia psychologiczna  

6. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu  

Natomiast dodatkowo funkcjonują niezarejestrowane w RPWDL: Poradnia 

onkologiczna kod 1240 oraz  Punkt pobrań krwi kod 8502 załącznika nr 2 kodów 

charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania 

(Dz.U. z 2012r. poz. Nr 594). 

 Z dniem 1 września 2012r. Pani Beata Zaczkowska-Rudziewicz zmieniła nazwisko. 

Podmiot leczniczy nie zgłosił ww. zmiany do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.  

W dniu 16 listopada  2012r. podmiot leczniczy złożył wniosek o  dokonanie zmian 

w rejestrze  w zakresie: 

 Zgłoszenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności zawartej na okres od 

19.02.2012r. do 18.02.2013r. na sumę 50.000 zł 

 Zakończenia działalności przez 6  poradni:  

1. Poradnia chorób wewnętrznych  

2. Poradnia gastroenterologiczna  

3. Poradnia kardiologiczna  



          
 

 3 

4. Poradnia dermatologiczna  

5. Poradnia psychologiczna  

6. Poradnia rehabilitacji narządu ruchu  

 Zgłoszenia rozpoczęcia działalności : 

1. Poradni onkologicznej kod 1240 

2. Punktu pobrań materiału do badań kod 7110 

załącznika nr 2 kodów charakteryzujących specjalność komórki organizacyjnej 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz 

szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012r. poz. Nr 594). 

 Zgłoszenia zmiany  nazwiska podmiotu leczniczego. 

 

Na podstawie art. 112 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej z uwzględnieniem ww. wniosku o wpis zmian w rejestrze  wydaje się 

następujące zalecenie pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości tj. złożenie  wniosku o wpis zmian w rejestrze dotyczących: 

1. Zgłoszenia do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą polisy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria TPP Nr 15103596 wraz z aneksem 

gwarantującym minimalną sumą gwarancyjną ubezpieczenia OC zgodną 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą (Dz.U. z 2011r. Nr 293 poz. 1729).  

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

Na podstawie art. 108. ust. 2 pkt 4 i art. 112 ust. 7 pkt 1 z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, ze zm.) 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 zalecenia pokontrolnego, 

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

a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych 

działań. 
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Ponadto przypominam, 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. 

Szczegółowe informacje oraz  druki wniosku do pobrania znajdują się na stronie internetowej: 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestr_podmiotow_leczniczych.html 

(w zakładce: WYDZIAŁY URZĘDU\ WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ\ 

ZDROWIE\ REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH) 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Małgorzata Krasowska-Marczyk 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/rejestr_podmiotow_leczniczych.html

