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       Panie 

       Lucyna Fortuniak 

       Elżbieta Klimas  

        

NZOZ Przychodnia Lekarska 

     ”ESKULAP S.C.”  Lucyna  

     Fortuniak & Elżbieta Klimas  

       ul. 9 Maja 10  

67-100 Nowa Sól 

 

 

 

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 23 stycznia 2013r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w prowadzonym przez Spółkę  przedsiębiorstwie: NZOZ Przychodnia Lekarska 

„ESKULAP S.C.” Lucyna Fortuniak & Elżbieta Klimas w Nowej Soli przy ul. 9 Maja 10 

(nr księgi w RPWDL – 000000004186-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 

Lucynę Fortuniak bez wniesienia zastrzeżeń i dostarczonym do Delegatury Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 18  marca 2013r. 

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem  

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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Zespół kontrolny stwierdził następujące  nieprawidłowości: 

1. Nazwa podmiotu leczniczego i nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego są takie 

same co narusza art. 100 ust. 1a  ustawy o działalności leczniczej. 

2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta 16.11.2012r. na okres od 

1.01.2013r. do 31.12.2013r. została wysłana do organu rejestrowego 31 grudnia 

2012r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni sa wspólnicy spółki.  

Wobec powyższego, na podstawie art. 112 ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej, wydaje się następujące zalecenie pokontrolne mające na celu 

usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości tj.: 

1. Zmianę nazwy podmiotu leczniczego lub  nazwy przedsiębiorstwa podmiotu 

leczniczego i wystąpienie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą  prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego z wnioskiem o wpis zmian 

w rejestrze w ww. zakresie. 

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 (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217) w przypadku niezastosowania się do 

zalecenia pokontrolnego 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 zalecenia, 

a także o działaniach podjętych w celu realizacji zalecenia lub przyczynach niepodjęcia tych 

działań. 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Małgorzata Krasowska-Marczyk 

Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


