Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

Zielona Góra, dnia 07 maja 2013r.

PS-IV.9612.13.2013.TSep

Panie
Agnieszka Patan
Edyta Jasman-Jocz
ZAKŁAD FIZJOTERAPII „ARTEM”
SPÓŁKA CYWILNA AGNIESZKA
PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ
(...)

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 13 lutego 2013r. przeprowadzili kontrolę
problemową w prowadzonym

przez

spółkę cywilną przedsiębiorstwie:

ZAKŁAD

FIZJOTERAPII „ARTEM” S.C. AGNIESZKA PATAN, EDYTA JASMAN-JOCZ (...)
w Zielonej Górze, (nr księgi w RPWDL 000000004112-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.
W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli,
podpisanym przez Panie w dniu 25 marca 2013r. bez wniesienia zastrzeżeń, informuję iż nie
stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.
W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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

(…) 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.).
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