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Pani 

Izabella Gmyrek 

(…) 

67-100 Nowa Sól 

 

 

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

(Dz. U. 112, poz.654 ze zm.), upowaŜnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu  

12 czerwca 2012r. kontrolę problemową w prowadzonym przez Panią przedsiębiorstwie: 

Poradnia Medycyny Pracy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli 

 przy ul. Wrocławskiej 2 (nr księgi w RPWDL 000000019693-W-08), której przedmiotem 

była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 

oraz aktualności dokumentacji. 

W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole 

kontroli, podpisanym bez wniesionych zastrzeŜeń w dniu 10 lipca 2012r., który wpłynął  

do Urzędu w dniu 11 lipca 2012r. przekazuję niniejsze pismo pokontrolne. 

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem  

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego, natomiast dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna. 

Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości: 

• Poradnia Medycyny Pracy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli działała 

niezgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

 leczniczą, poniewaŜ posiadała jedną niezarejestrowaną komórkę organizacyjną, która 

 prowadziła działalność leczniczą tj. gabinet zabiegowy.  

• Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej seria AA nr 0914714 zawarta 

7.06.2011r. na okres od 9.07.2011r. do 8.07.2012r., nie została zgłoszona w RPWDL. 

Zgodnie z art. 212 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien 
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przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie  

w terminie 7 dni od dnia 1 stycznia 2012r. 

• Stwierdzono równieŜ brak pozytywnej opinii PPIS dot. realizacji programu dostosowania 

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod 

względem fachowym i sanitarnym zgodnie z art. 207 ust.2 ustawy o działalności 

leczniczej. 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialna jest właścicielka przedsiębiorstwa.  

Podmiot leczniczy w dniu 3 sierpnia 2012r. przedłoŜył aktualną dokumentację wymaganą 

przez Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dot. działalności 

przedsiębiorstwa tj.  

1. wniosku uwzględniający zarejestrowanie gabinetu zabiegowego, 

2. aktualną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej waŜną od dnia 

9.07.2012r. do 8.07.2013r.  

3. decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 

15.06.2012r. znak sprawy: 99-ONS-HK-42/Ma/12, opiniującą pozytywnie stan 

techniczo-sanitarny pomieszczeń i urządzeń w Poradni Medycyny Pracy 

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, przy 

ul. Wrocławskiej 2. 

 W związku z powyŜszym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. 

Przypominamy, Ŝe zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej  

w  terminie 7 dni od zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej naleŜy 

przekazać organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia wraz z odpowiednim 

wnioskiem o dokonanie zmian wpisu w rejestrze. 

Ponadto 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. 

Szczegółowe informacje oraz  druki wniosku do pobrania znajdują się na stronie internetowej: 

www.bip.luw.pl  (w zakładce: poradnik klienta / rejestr podmiotów leczniczych). 
  

 
 

 

 

 

(…) 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.). 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

GraŜyna Jelska 
Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


