
Protokół kontroli problemowej  

podmiotu leczniczego 

z dnia 24 kwietnia 2014r. 

1. Imi ę i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo firma oraz adres siedziby:               

Roman Gabryniewski adres do korespondencji; (…), 66-400 Gorzów Wlkp. 

Nr księgi rejestrowej w RPWDL 000000004209-W-08 

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:   

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” PRZYCHODNIA 

REJONOWO-SPECJALISTYCZNA, (…), 69-100 Słubice. 

Komórki organizacyjne: 

• Poradnia lekarza POZ 

• Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej  ( zakład nie funkcjonuje). 

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych   -  24 kwietnia 2014 r. 

      Data zakończenia czynności kontrolnych   -  24 kwietnia 2014 r. 

4. Zespół kontrolny w składzie: 

a) (…) - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Przewodnicząca Zespołu, posiadająca  

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 126-1/2014  z dnia 15 kwietnia 2014r. 

b) (…) - starszy inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, Członek Zespołu, posiadający 

upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 126-2/2014  z dnia 15 kwietnia 2014r. 

5. Przedmiot kontroli:  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. 

6. Okres objęty kontrol ą - od 01.07.2011r. do dnia kontroli. 

7. Imi ę i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: 

Roman Gabryniewski – podmiot leczniczy. 

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego                                                                                                                             

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” PRZYCHODNIA 

REJONOWO-SPECJALISTYCZNA w Słubicach przy ul. (…) został wpisany do rejestru 
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zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 02.11.1998r. W 

Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi 

000000004209-W-08. 

Data rozpoczęcia działalności  -  01.02.1999r. 

Data zmian wpisu do rejestru – brak wpisu, (właściciel nie dokonał formalności). 

9. Oświadczenia wniesione do protokołu: 

Pan Roman Gabryniewski oświadczył w dniu kontroli 24 kwietnia 2014r., że z dniem  

30 czerwca 2013r. zakończył działalność leczniczą i nie prowadzi NIEPUBLICZNEGO 

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” PRZYCHODNIA REJONOWO-

SPECJALISTYCZNA w Słubicach przy ul. (…). Pod wskazanym adresem znajduje się inna 

działalność lecznicza prowadzona przez Pana Romana Gabryniewskiego. Właściciel oświadczył, 

iż ze względu na przeprowadzane remonty w budynku oraz dokonywanie formalności 

związanych z nową działalnością nie zdążył dokonać wszystkich formalności. Ponadto 

zobowiązał się, do złożenia odpowiedniego wniosku o wyrejestrowanie podmiotu  

z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego. 

10. Stwierdzone nieprawidłowości:  

• Zespół kontrolny w dniu kontroli stwierdził, iż zarejestrowane w księdze rejestrowej 

przedsiębiorstwo pod nazwą NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

„ZDROWIE” PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA w Słubicach przy ul. (…) 

nie funkcjonuje. Przedsiębiorstwo zakończyło swoją działalność z dniem 30 czerwca 2013r. Pan 

Roman Gabryniewski jako podmiot leczniczy nie dokonał formalności i nie złożył wniosku  

o wyrejestrowanie podmiotu z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 

Zgodnie z art. 107 ust. 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) 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. 

11. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, iż NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ „ZDROWIE” PRZYCHODNIA REJONOWO-SPECJALISTYCZNA  

w Słubicach przy ul. (…) nie funkcjonuje. W pomieszczeniach tego samego budynku istnieje 

przedsiębiorstwo o nazwie PRZYCHODNIA ZDROWIA - przedsiębiorstwo podmiotu 



 3 

leczniczego wpisanego do RPWDL pod nr 000000157075-W-08. Stwierdzono również, 

iż kontrolowany podmiot leczniczy nie dokonał formalności związanych z wyrejestrowaniem 

niefunkcjonującego podmiotu i nie złożył odpowiedniego wniosku do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.  

Zespół kontrolny poinformował Pana Romana Gabryniewskiego o obowiązku zgłaszania 

zmian do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. 

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.) 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. 

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał  adnotacji 

w książce kontroli  pod poz.  nr 2. 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), oraz  ustawy z dnia  

2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r., Nr 220, poz. 1447  

ze zm.), a także  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  16 lipca 2004r. w sprawie rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2004r. Nr 169, poz. 1781 ze zm.), rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla 

zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2004r. nr 170, 

poz.1797 ze zm.)., 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 (Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319). 

 Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów 

stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne 

są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

 Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia 

czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

− 1 egz. przekazano podmiotowi leczniczemu, 
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− 2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w Delegaturze LUW w Zielonej Górze, 

− kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach Wydziału 

Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
  

 

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

Zielona Góra, dnia 28 kwietnia 2014r.  
  

 

Podpisy osób kontrolujących: 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

                                                                                                                    Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

                                                                                                                                 „ZDROWIE”  w Słubicach 

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu ................................................................................................. 

Miejscowość  Słubice      data  06.06.2014                                                                    Podpis  nieczytelny 

                                                                                                                            /Pieczątka podmiotu leczniczego  
                                                                                                                            oraz podpis właściciela  zakładu  

                                                                                                                                lub osoby upoważnionej / 
 

 
  

 

 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu  
( art. 112 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej - t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) 

  

....................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Miejscowość......................................................... data..................          Podpis........................................................ 

INSPEKTOR 
w Oddziale Rejestru i Nadzoru 

Podmiotów Leczniczych 
w Wydziale Zdrowia 

 

(…) 

ST. INSPEKTOR 
w Oddziale Rejestru i Nadzoru 

Podmiotów Leczniczych 
w Wydziale Zdrowia 

 

(…) 
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                                                                                                                            /Pieczątka podmiotu leczniczego  
                                                                                                                            oraz podpis właściciela  zakładu  

                                                                                                                                lub osoby upoważnionej / 
 [ 

     

 

Do akt kontroli dołączono:   

− upoważnienia do kontroli      - akta spr. str. 1-4 

− oświadczenia do kontroli      - akta spr. str. 5-8 

− powiadomienie przedsiębiorstwa     - akta spr. str. 9-10 

− program kontroli      - akta spr. str. 11-16  

− pisemne oświadczenie właściciela     - akta spr. Str. 17-18 

− protokół oględzin z kontroli     - akta spr. Str. 19-22 

− notatka służbowa      - akta spr. Str. 23-24 

 

  

Sporządziła: (…)  

 
(…) 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.). 

 
 


