
 

 

 WZ-II.9612.9.7.2014.SArm                Gorzów Wlkp., dnia  (…) 

 

      
      Państwo  

      (…)  

      (…)  

       ul. (…) 

      66-600 Krosno Odrzańskie  

 

 

dot. RPWDL- nr księgi 0000000004195-W-08 

 

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

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

Urzędu Wojewódzkiego w dniu 23 września 2014r. przeprowadzili planową kontrolę 

problemową w przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu 

Lekarza Rodzinnego "ESCULAP" s.c. Krosno Odrzańskie ul.Poznańska 9 oraz (…) 

prowadzonym przez podmiot leczniczy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka 

Zespołu Lekarza Rodzinnego "ESCULAP" s.c. Andrzej Hawryński, Agnieszka Gwiazdowska, 

Maria Hawryńska.  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 Państwu           

w dniu  (…) (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym  w dniu 17 grudnia 

2014r., nie wniesiono zastrzeżeń do protokołu. 

 W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Podmiot leczniczy nie prowadzi 

działalności leczniczej pod wskazanymi adresami a stan w księdze rejestrowej nr 

0000000004195-W-08 był nieaktualny. 

Podczas kontroli stwierdzono, że: 

- przedsiębiorstwo pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza 

Rodzinnego "ESCULAP" s.c. Krosno Odrzańskie ul.Poznańska 9 nie prowadzi działalności 

leczniczej, w budynku o charakterze handlowo-usługowym nie istnieje.  
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- pod adresem (…) znajduje się budynek mieszkalny, w którym nie jest prowadzona 

działalność lecznicza. 

 W związku z powyższym stwierdzono rażące naruszenie warunków wymaganych do 

wykonywania działalności objętej wpisem, tj. podmiot leczniczy nie prowadzi działalności 

medycznej według złożonego oświadczenia od (…) w Krośnie Odrzańskim przy ul.Poznańskiej 

9 oraz w (…) z powodu rozwiązania umowy dzierżawy lokalu  w Krośnie Odrzańskim przy 

ul.Poznańskiej 9 oraz umowy z Lubuską Kasą Chorych – art.108 ust.2 pkt 3 w/w ustawy o d.l. 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

1.  pod wskazanymi adresami nie jest prowadzona działalność lecznicza; 

2. nie złożono wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w terminie 14 dni od daty zaprzestania działalności 

leczniczej, tj. od dnia (…), co stanowi naruszenie art.107 ust.1. w/w ustawy o d.l. 

 Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni są wspólnicy spółki cywilnej. 

 W związku z wynikami kontroli oraz stanem faktycznym, na podstawie art. 112 ust.7 

pkt 2 wydaje się następujące zalecenia pokontrolne: 

1. złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  

w terminie 14 dni. 

 Biorąc pod uwagę, że podczas kontroli złożyli Państwo prośbę o wykreślenie z urzędu 

podmiotu leczniczego informujemy, że wpis do rejestru podlega wykreśleniu z urzędu                   

w przypadku rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności 

objętej wpisem lub niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych i następuje po uprzednim 

wydaniu decyzji o zakazie wykonywania działalności – art.108 ust.2 pkt 3 i 4 oraz art. 108 

ust.3 w/w ustawy  o d.l. 

Jednocześnie  przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust.1 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. 

 

       

 

 

 

(…) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 782) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


