
                        Gorzów Wlkp., dnia   02 czerwca 2014r. 

 

WZ-III.9612.90.2013.EKow                 

 

 

 Sz.P. 

Kazimiera Odziomek 

Jerzy Różycki 

Radosław Lorenz 

Barbara - Piotr Kiziukiewicz 

Barbara Bujalska 

Regina Fotujma 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych  

”Pro Vita” s.c. 

Ul. Konstytucji 3 Maja 32 

66-300 Międzyrzecz 

 

 

 

 

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

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

Urzędu Wojewódzkiego  w Gorzowie Wlkp. w dniu 20 listopada 2013r. przeprowadzili 

kontrolę problemową w prowadzonym przez spółkę przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych ”PRO-VITA” s.c. 

ul. Konstytucji 3 Maja 32 w Międzyrzeczu. (nr księgi w RPWDL – 000000004029-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 Panią 

Kazimierę Odziomek bez wniesienia zastrzeżeń 8 stycznia 2014r. i dostarczonym do 

Delegatury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze 10 stycznia 2014r. Do ww. 

protokołu P. Kazimiera Odziomek dołączyła wyjaśnienia: 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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1. NZOZ Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Pro Vita” s.c. nie świadczy usług badań 

laboratoryjnych, a jedynie pobiera krew do badań laboratoryjnych. Dzierżawi do tego celu 

pomieszczenie firmie z Zielonej Góry. Błędny napis „laboratorium” został zmieniony na 

„punkt pobrania krwi”.  

 W związku z wątpliwościami dotyczącymi świadczenia usługi badań laboratoryjnych 

w ramach podstawowej opieki zdrowotnej Wydział Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wystosował pismo do  Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych 

a następnie Ministerstwa Zdrowia celem uzyskania stanowiska w przedmiotowej sprawie. 

O przedłużeniu terminu odpowiedzi na zgłoszone uwagi zostali Państwo  poinformowani 

pismem z 3 marca 2014r. W dniu 23 maja 2014r. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. wpłynęło stanowisko Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia 

w Ministerstwie Zdrowia które wyjaśnia, że „samo pobieranie i przyjmowanie materiału 

do badań nie jest wykonywaniem badań laboratoryjnych”. Jednakże z dokumentacji 

kontrolnej wynika, że NZOZ Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „PRO VITA” s.c. 

w Międzyrzeczu oprócz pobierania krwi do badań laboratoryjnych wykonuje także badanie 

krwi określające poziom cukru za pomocą glukometrów (glukometry ujęte są w wykazie 

sprzętu medycznego przygotowanego przez podmiot leczniczy na potrzeby kontrolujących). 

Ponadto podmiot leczniczy ujął w cenniku usług zawartym w § 12 regulaminu 

organizacyjnego kwotę opłaty za pomiar poziomu cukru we krwi. W związku z powyższym 

podtrzymuje się stanowisko, że w gabinecie zabiegowym  świadczona jest, nie zgłoszona 

do RPWDL, usługa badań laboratoryjnych.  

 
2. Usługa pediatrii mieści się w obrębie usługi komórki „Poradnia Lekarza POZ”. 

 Wyjaśnienia zostały uwzględnione.  

 
3. Zapisane w regulaminie organizacyjnym zadania Gabinetu Lekarza Rodzinnego dotyczą 

zadań Poradni Lekarza POZ. 

  Regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności 

leczniczej winien określać organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek 

organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Ponadto nazwy komórek 

organizacyjnych określonych w regulaminie organizacyjnym powinny być zgodne 

z nazwami komórek organizacyjnych wpisanych do Rejestr Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że w dniu kontroli stan organizacyjny 

podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych ”PRO-

VITA” s.c. ul. Konstytucji 3 Maja 32 w Międzyrzeczu w gabinecie zabiegowym  świadczy, 

nie zgłoszoną do RPWDL, usługę badań laboratoryjnych.  

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych ”PRO-

VITA” s.c. w Poradni lekarza POZ  świadczy, nie zgłoszoną do RPWDL, usługę USG. 

3. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą na okres od 1.01.2012r. do 

31.12.2012r. wysłano do organu rejestrowego 26.01.2012r. a więc nie została ona 

zgłoszona w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r., co narusza art. 212 ust. 2 ustawy 

o działalności leczniczej. 

4. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności zawartą 18.12.2012r. na okres od 1.01.2013r. 

do 31.12.2013r. wysłano do organu rejestrowego 28.12.2012r. co narusza art. 25 ust. 3 

ustawy o działalności leczniczej, który brzmi „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. 

5. Regulamin organizacyjny zawiera następujące nieprawidłowości: 

 Brak prawidłowej nazwy firmy albo nazwy podmiotu – co narusza art. 24 ust. 1 pkt 1 

ustawy o działalności leczniczej. 

 Brak zadań Dojazdowych Punktów Lekarskich, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy 

o działalności leczniczej, który stanowi, że regulamin organizacyjny określa organizację 

i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa 

podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia 

sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-

leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym. 

 Regulamin organizacyjny zawiera zadania Gabinetu Lekarza Rodzinnego, a taka 

komórka organizacyjna  nie figuruje  w RPWDL. 

 Wymieniona w regulaminie nazwa komórki organizacyjnej – Gabinet Zabiegowy jest 

niezgodna z wpisaną do RPWDL komórką Gabinet Zabiegowy nr 1. 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni są wspólnicy spółki.  
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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 do RPWDL zawierającego zgłoszenie świadczenia: 

 usługi badań laboratoryjnych, 

 usługi USG w Poradni lekarza POZ. 

2. Zmianę regulaminu organizacyjnego, poprzez usunięcie ww. nieprawidłowości 

i dostosowanie regulaminu do ustawy o działalności leczniczej. 

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 

 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


