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

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 lutego 2013r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w prowadzonym przez Pana Przedsiębiorstwie: NZOZ Specjalistyczne Centrum 

Medyczne „LEMED” Leszek Leszczyński przy ul. Kilińskiego 7 w Świebodzinie, (nr księgi 

w RPWDL 000000003965-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 bez wniesienia 

zastrzeżeń przez Pana Jacka Zajdlewicza, który zgodnie z § 17 ust. 1 w związku z § 4 ust. 1 

regulaminu organizacyjnego NZOZ Specjalistycznego Centrum Medycznego LEMED 

w Świebodzinie jest Dyrektorem Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. Ww. protokół 

z kontroli został dostarczony do Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej 

Górze w dniu 15 kwietnia 2013r. Pan Jacek Zajdlewicz wniósł do protokołu uwagę dotyczącą 

badania usg które „nie jest odrębnym świadczeniem ale częścią badania ortopedycznego i nie 

pobiera się za usg żadnej dodatkowej opłaty”. 

Zespół kontrolny stwierdził następujące  nieprawidłowości: 

1. NZOZ Specjalistyczne Centrum Medyczne „LEMED” Leszek Leszczyński w Poradni 

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG (kod 

funkcji ochrony zdrowia - HC.4.2.1).  
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2. Poradnia stomatologiczna udziela, oprócz wymienionych w księdze rejestrowej, 

świadczenia zdrowotne: 

- protetyka stomatologiczna (kod dziedziny medycyny – 75), 

- stomatologia dziecięca (kod dziedziny medycyny – 76). 

Kody określone są w  załącznikach  nr 3 i 4  do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 

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

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

3. Regulamin organizacyjny (który wszedł w życie 15 lipca 2011r.) zawiera  zapisy :   

- w § 1 zawarta jest informacja, że Specjalistyczne Centrum Medyczne LEMED 

w Świebodzinie (…) działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych w tym 

w szczególności:  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. 

z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy. Powyższy 

zapis narusza art. 221 ustawy o działalności leczniczej, który ustalił, że ww. ustawa 

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011r. 

- w § 2 ust. 1 zawarta jest informacja, że Zakład został utworzony przez Barbarę i Leszka 

Leszczyńskich, co nie znajduje potwierdzenia w księdze rejestrowej ani w dokumentach 

przedstawionych w trakcie kontroli. 

 

Pan Jacek Zajdlewicz wniósł do protokołu uwagę dotyczącą badania usg. Zgodnie z § 12 

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

kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., 

poz.594) w przypadku podmiotu leczniczego kody stanowiące części IX i X systemu tworzą 

łącznie profil medyczny i określają zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych 

w jednostce organizacyjnej lub komórce organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego. Paragraf 10 ww. rozporządzenia ustala, że część IX systemu stanowi kody funkcji 

ochrony zdrowia określone w załączniku nr 3, natomiast § 11 ustala że część X systemu 

stanowi kody charakteryzujące dziedziny medycyny albo pielęgniarstwa, w których są 

udzielane świadczenia zdrowotne i są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia. W ww. 

przepisach brak jest rozróżnienia na świadczenia osobne i stanowiące część innych świadczeń. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że wszystkie świadczenia ustalone w załączniku nr 

3 i 4 do ww. rozporządzenia winny być ujęte w księdze rejestrowej w tym świadczona 

w komórce organizacyjnej Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej usługa usg.  
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Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.  

Wobec powyższego, na podstawie 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 tj.: 

1. Złożenie  wniosku o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą i zgłoszenia: 

- w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej usługę USG   

 - w Poradni Stomatologicznej dziedzinę medyczną: protetyka stomatologiczna oraz 

stomatologia dziecięca. 

2. Dostosowanie zapisów w regulaminie organizacyjnym do obowiązujących 

przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz stanu rzeczywistego znajdującego 

potwierdzenie w dokumentach podmiotu leczniczego. 

Termin realizacji zaleceń 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 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. 

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, 

• zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie 

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

dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez 

ubezpieczyciela (wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz oświadczeniem), 

• od 01.04.2013r. wnioski o wpis zmian przyjmowane są tylko w postaci elektronicznej 

z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap. 

 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Małgorzata Krasowska-Marczyk 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


