
 

  WZ-III.9612.15.2014.SArm                                 Gorzów Wlkp., dnia  29 kwietnia  2014r.  
 

 

Pani  

(…) 

ul.(…) 

66-400 Gorzów Wielkopolski 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

 Gorzowskie Laboratorium Mikrobiologiczne 

 „MIKROLAB” 

 

 

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

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

Urzędu Wojewódzkiego z dniem (…) podjęli czynności kontrolne w związku                                

z planową kontrolą problemową w dniach 25 marca 2014 – 04 kwietnia 2014r.                             

w przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gorzowskie 

Laboratorium Mikrobiologiczne „MIKROLAB” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Piłsudskiego 

1b, prowadzonym przez Panią jako podmiot leczniczy figurujący w rejestrze podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego pod                 

nr księgi rejestrowej 000000021974-W-08.  

 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, podpisanym przez Panią         

w dniu (…), bez wniesienia zastrzeżeń.  

 Zespół kontrolny stwierdził następujące  nieprawidłowości: 

1. Podmiot leczniczy zaprzestał działalności leczniczej z dniem (…), 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 odpowiedzialny jest podmiot leczniczy. 

Według stanu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą księga 

rejestrowa nr 000000021974-W-08 nie została dostosowana przez podmiot leczniczy                   

w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. do ustawy  z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217 ze zm.) i podmiot został wskazany do kontroli               

w I kwartale 2014r. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



 W dniu wszczęcia czynności kontrolnych stan organizacyjny podmiotu leczniczego 

był niezgodny z wpisem  do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. 

 Postępowanie kontrolne wykazało, że podmiot leczniczy zaprzestał działalności 

leczniczej z dniem (…), nie złożyła Pani odpowiedniego wniosku  o wykreślenie                      

z rejestru w terminie 14 dni od daty zaprzestania działalności, tj. od dnia (…). 

 Na wskutek wszczęcia kontroli podjęła Pani czynności w celu usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości. W dniu  24 marca 2014r. o godz.14,45 faksem złożyła Pani 

pismo – zawiadomienie, że podmiot leczniczy nie prowadzi działalności od (…) i został 

zlikwidowany, wniosek o wykreślenie jest przygotowywany. Natomiast w dniu 04 kwietnia 

2014r. do rejestru (www.rpwdl.csioz.gov.pl) wpłynął odpowiedni elektroniczny wniosek, 

podpisany przez Panią, o wykreślenie z rejestru podmiotu leczniczego, ze wskazaną datą 

zakończenia działalności na dzień (…) oraz miejscem przechowywania dokumentacji 

medycznej: ul. (…),  66-400 Gorzów Wielkopolski.  

 Stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych nieprawidłowości zostały usunięte. 

Decyzja o wykreśleniu podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą Wojewody Lubuskiego została wydana w dniu 28 kwietnia 2014r. 

 Wobec powyższego, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

 Podmiot leczniczy nie stosował obowiązującego 14-dniowego terminu określonego             

w art.107 ust.1 w/w  ustawy dot. obowiązku zgłaszania organowi rejestrowemu wszelkich 

zmian danych objętych rejestrem.   

 W dniu 28 kwietnia 2014t. złożyła Pani informację o przyczynach nie stosowania 

obowiązującego 14-dniowego terminu określonego w art.107 ust.1 w/w  ustawy dot. 

obowiązku zgłaszania odpowiednich zmian do organu rejestrowego.  

 Jednocześnie przypominamy, 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. 

     

  

      

 

 

 

 

 

(…) 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 
 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/

