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

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19 kwietnia  2016 r. przeprowadzili planową 

kontrolę problemową w przedsiębiorstwie pn.: Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze przy ul. Agrestowej 87. 

 Przedmiotem kontroli 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 doręczonym w dniu  20 maja 

2016 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) i podpisanym przez Pana w dniu 28 

maja 2016 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

 W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego w Zielonej Górze, przy 

ul. Agrestowej 87 nie był  zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego.  Zespół kontrolny stwierdził  następujące nieprawidłowości: 

1. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego figurująca w księdze rejestrowej pn. 

Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest niespójna 

z bazą Regon. 
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2. Komórki organizacyjne: Punkt szczepień i Gabinet zabiegowy funkcjonują w ramach 

świadczeń POZ, jednakże podmiot leczniczy nie dokonał wpisu tych komórek do 

rejestru. Natomiast Poradnia alergologiczna oraz poradnia otolaryngologiczna nie 

funkcjonują i nie zostało to zgłoszone do Rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą – naruszony został art. 107 ust. 1 ustawy o działalności 

leczniczej, który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązek 

zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkich zmian 

danych objętych rejestrem. 

3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie złożył w terminie do 31.12.2012r. 

wniosku o zmianę wpisu do rejestru na podstawie art. 217 ust. 3 ustawy o działalności 

leczniczej, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach 

dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru oraz 

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

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 

4. Trzykrotnie naruszono art. 25 ust. 3  oraz art. 107 ust. 1 ustawy o d.l., ponieważ  polisy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 24.12.2013r.; 23.12.2014r.; 

21.12.2015r. za okres od dnia 31.12.2013r., do dnia 30.12.2016r., przedłożono w dniu 

kontroli, tj. w dn.19.04.2016r. (po ustawowym terminie). 

W dniu 21 kwietnia 2016r., w trakcie trwania czynności kontrolnych, podmiot leczniczy złożył 

do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian w zakresie zmiany nazwy przedsiębiorstwa 

podmiotu leczniczego, tj. zamiast „Gabinety Lekarskie „ZACISZE” Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej” wpisano „Gabinety Lekarskie ZACISZE NZOZ”, zgłosił do księgi 

rejestrowej działalność komórek organizacyjnych: punkt szczepień i gabinet zabiegowy,  a także 

wykreślił z RPWDL poradnię alergologiczną i otolaryngologiczną. Organ rejestrowy wniosek 

odesłał do uzupełnienia w systemie teleinformatycznym w dniu 26 kwietnia 2016r. ze względu 

na nieprawidłowe wpisy zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych w jednostce 

organizacyjnej oraz nieprawidłowe  wpisy informacji o ubezpieczeniu oc.  

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego. 

Nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania dokumentów 

ubezpieczenia oc oraz niezgłoszenie organowi prowadzącemu rejestr zmian danych objętych 

rejestrem w terminie 14 od dnia ich powstania  -  są nienaprawialne. 
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Wobec powyższego w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma 

pokontrolnego, oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji wniosków 

z kontroli, tj. stosowania obowiązującego 7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 w/w 

ustawy dot. złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego 

ubezpieczenia oc wraz z odpowiednim wnioskiem o wpis zmian do rejestru, a także stosowania 

art. 107 ust.1 ustawy o d.l., na podstawie którego 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.    

       

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


