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 Pan 

 Jan Kazimierz Tadrowski 

       ul. (…) 

       (…) 

       wspólnik  

       Pan  

       (…)      

       ul. (…) 

       (…) 

       (…) 

       Spółki cywilnej: Agnieszka Bielawska,  

       Eliza Dudek, Jan Kazimierz Tadrowski 

       ul. (…) 

       (…) 

 

 

 

 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 Gorzowie Wlkp. w dniu 17 listopada 2014r. przeprowadzili planową 

kontrolę problemową w przedsiębiorstwie pn.: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Laboratoria Analityczne „VENA”s.c. w Zielonej Górze, ul. (…), nr księgi rej. 000000020711-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 wysłanym do Panów w dniu 16.12.2014r., 

lecz nie odebranym (awizowano powtórnie, dnia 30.12.2014r. oraz dnia 05.02.2015r. 

potwierdzone przez pocztę polską). 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



          
 

 2 

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

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego - podmiot leczniczy nie prowadzi działalności 

leczniczej pod wskazanym adresem.  

 

Zespół kontrolny stwierdził  następujące nieprawidłowości: 

● Podmiot leczniczy nie złożył wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z RPWDL, 

co narusza art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, który nakłada na podmiot 

wykonujący działalność leczniczą obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni organowi 

prowadzącemu rejestr wszelkich  zmian danych objętych rejestrem (t.j. Dz.U.2013, poz. 217 

ze zm.). 

● W trakcie oględzin w dniu 17 listopada 2014r. stwierdzono, że pod wskazanym adresem 

podmiot leczniczy nie prowadzi działalności.  

 Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny  jest podmiot leczniczy. 

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

o działalności leczniczej wydaje się następujące zalecenie pokontrolne mające na celu 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości: 

1. Złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w wersji elektronicznej z wykorzystaniem 

bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP na stronie 

internetowej:  https://www.rpwdl.csioz.gov.pl. We wniosku należy wskazać miejsce 

przechowywania dokumentacji medycznej. Informacje znajdują się także na stronie 

internetowej: http://bip.lubuskie.uw.gov.pl w zakładce zdrowie  (od 01.04.2013r. wnioski 

przyjmowane są  tylko w postaci elektronicznej). 

 

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 w/w ustawy w przypadku 

niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych podmiot wykonujący działalność leczniczą 

zostanie wykreślony z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

 W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, 

oczekuję informacji o sposobie wykorzystania  uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, 

a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 

niepodjęcia tych działań.   

https://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
http://bip.lubuskie.uw.gov.pl/
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 Ponadto informujemy, że podmiot, który przechowuje dokumentację medyczną 

po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych powinien stosować przepisy ustawy z dnia  

6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j.Dz.U. z 2012 poz.159 

ze zm.), a w szczególności dot. konieczności zapewnienia realizacji prawa stałego dostępu 

do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz ochrony danych i informacji 

dotyczących stanu zdrowia pacjenta.  

Jednocześnie, zgodnie z § 78 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. 

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. 

Dz.U. z 2014r. poz.177 ze zm.) podmiot udostępnia dokumentację podmiotom i organom bez 

zbędnej zwłoki oraz zapewnia odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także 

umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki (§73). 

 Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych, które 

podlegają zaostrzonemu rygorowi ochrony prawnej, m.in. poprzez obowiązek zachowania 

tajemnicy zawodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(…) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 782) 

 

 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 
 


