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

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przeprowadzili w dniu 16 kwietnia 2013 r. kontrolę 

problemową podmiotu leczniczego: STOMATOLOGICZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZAMENHOFA” S. C. MAŁGORZATA HLIWA, ZOFIA 

STOJANOWSKA-HAN, MIRELLA MAJ-SZKLARZ, ul. Ludwika Zamenhofa 27, 65-186 

Zielona Góra (Nr księgi w RPWDL – 000000004091-W-08), prowadzącego 

przedsiębiorstwo: Stomatologiczny NZOZ „Zamenhofa” s. c. przy ul. Ludwika Zamenhofa 

27/3 w Zielonej Górze, 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.  

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Panią 

Małgorzatę Hliwę – wspólnika spółki, bez wniesienia zastrzeżeń, w dniu 5 lipca 2013 r.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) Podmiot leczniczy nie zgłosił do księgi rejestrowej (dział III) wykonywanej  

w komórce organizacyjnej Poradnia stomatologiczna przy ul. Moniuszki 16 w Zielonej 

Górze, pomocniczej usługi opieki zdrowotnej – rentgenodiagnostyka, oznaczonej 

kodem funkcji ochrony zdrowia HC.4.2.3 w części IX systemu kodów 
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identyfikacyjnych oraz nie zgłosił dziedziny medycyny, w której udzielane są 

świadczenia zdrowotne – radiologia i diagnostyka obrazowa, oznaczonej kodem 31  

w części X systemu kodów identyfikacyjnych, określonych w załącznikach nr 3 i nr 4 

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

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania 

(DZ. U. z 2012 r. poz. Nr 594). Niezgłoszenie powyższego świadczenia i dziedziny 

medycyny jest naruszeniem art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), który stanowi: „podmiot 

wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać 

organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem  

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa i jednostki organizacyjnej przy ul. Zamenhofa 27  

w Zielonej Górze było niezgodne z wpisem do rejestru. W oznakowaniu 

przedsiębiorstwa i jednostki używana jest nazwa: NZOZ „ZAMENHOFA” s. c. 

STOMATOLOGIA. Zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorstwo i jednostka 

oznaczone są nazwą: Stomatologiczny NZOZ Zamenhofa” s. c.  

3) Oznakowanie jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa przy ul. Moniuszki 16  

w Zielonej Górze było niezgodne z wpisem do rejestru. W oznakowaniu 

przedsiębiorstwa i jednostki używana jest nazwa: „STOMATOLOGIA”. Zgodnie  

z wpisem do rejestru jednostka organizacyjna przedsiębiorstwa oznaczona jest nazwą: 

Stomatologiczny NZOZ Zamenhofa” s. c.  

4) Podmiot leczniczy nie złożył do organu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z art. 25 ust. 3 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

217), kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr 

dokumenty ubezpieczenia.  

 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni są wspólnicy spółki.  

 

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

leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:  

1. Złożyć do organu rejestrowego wniosek o wpis pomocniczej usługi opieki zdrowotnej – 

rentgenodiagnostyka, wykonywanej w komórce organizacyjnej Poradnia stomatologiczna 

przy ul. Moniuszki 16 w Zielonej Górze.  

2. Oznakować w sposób zgodny z zapisem w księdze rejestrowej przedsiębiorstwo i jego 

jednostkę organizacyjną znajdującą się przy ul. Zamenhofa 27w Zielonej Górze.  

3. Oznakować w sposób zgodny z zapisem w księdze rejestrowej jednostkę organizacyjną 

znajdującą się przy ul. Moniuszki 16 w Zielonej Górze.  



4. Składać do organu rejestrowego dokumenty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (wraz z wnioskiem o wpis zmian w tym 

zakresie oraz oświadczeniem).  

 

Termin realizacji zaleceń 14 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego pisma.  

 W przypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, podmiot wykonujący 

działalność leczniczą zostanie wykreślony z rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 4 i art. 112 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej.  

Oczekuję, w terminie 30 dni, licząc od daty doręczenia niniejszego pisma, informacji  

o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach 

przyjętych 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, 

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

z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap. 
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