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      Panie 

       Jolanta Darowska-Olszewska 

                                                                                          Bożena Gnatowicz 

        Halina Runiewicz 

        „NZOZ REH-MED” s.c. 

         ul. Findera 3 

        68-100 Żagań 

 

 

 

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

(Dz. U. 112, poz.654 z późn. zm.) oraz art. 79a ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 ze zm.), 

upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 10 lutego 2012r. kontrolę problemową  

w prowadzonym przez Spółkę Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „REH - MED” 

s.c. J. Darowska - Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz w Żaganiu przy ul. Findera 3,  

(nr księgi w RPWDL 000000003985-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. 

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, podpisanym bez wniesionych 

zastrzeżeń w dniu 14 marca 2012r. przez Panią mgr Jolantę Darowską-Olszewską jako wspólnika 

spółki prowadzącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REH-MED” s.c.: J.Darowska-

Olszewska, B. Gnatowicz, H. Runiewicz w Żaganiu, stwierdzono, że w dniu kontroli stan 

organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego,  

a dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna. Zakład oceniono 

pozytywnie. W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



 

Ponadto przypominam, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011r. ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz.654  

ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru – zobowiązany jest 

dostosować działalność i dokumentację rejestrową  (w tym m.in.: regulamin organizacyjny, 

oświadczenie wnioskodawcy,) oraz stan  w księdze rejestrowej do wymogów w/w przepisów  

w terminie do 30 czerwca 2012r.  

Ponadto zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej w terminie 7 dni  

od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej należy przekazać organowi 

prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z  wnioskiem o dokonanie zmian wpisu  

w rejestrze. Podmiot leczniczy, który zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej przed 1 stycznia 2012r. na podstawie (art. 212 ust. 2 ww. ustawy), 

powinien był przekazać do rejestru dokumenty ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 

2012r. 

Jednocześnie przypominam, że należy zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr 

wszelkie zmiany danych objętych rejestrem (art.100-110 ustawy), tj. odpowiedni wniosek  

o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego 

przez Wojewodę Lubuskiego, w terminie 14 dni od ich powstania pod rygorem nakładania 

sankcji.   

 Szczegółowe informacje oraz druki wniosku do pobrania znajdują się na stronie 

internetowej:  www.lubuskie.uw.gov.pl  w zakładce: poradnik klienta/ rejestr podmiotów 

leczniczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r.  
o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska 
Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


