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       Państwo 

       Izabella Kołakowska-Kocz 

       Mariusz Paweł Borowiecki  
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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 Delegaturze LUW w Zielonej 

Górze w dniu 20 marca 2014r. przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez 

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przedsiębiorstwie pn. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA „AGIA 

MEDICA” UL. (…), 66-016 CZERWIEŃSK, (nr księgi w  RPWDL 000000022733-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. 

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

kontroli zawierającym m.in. odpowiedź na Państwa zastrzeżenia wniesione 16 maja 2014r.  

podpisanym przez członków zarządu w dniu 05 czerwca 2014r. przekazuję niniejsze zalecenia 

pokontrolne. 
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W dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości: 

1. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (…)r. na okres  

od (…)r. do (…)r. – dostarczona do RPWDL 19.03.2012r. Zgodnie z art. 212 ust. 2 

ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy powinien przekazać organowi 

prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w terminie 7 dni od dnia 

1 stycznia 2012r. 

2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (…)r. na okres  

od (…)r. do (…)r. – przekazana do organu rejestrowego 26.09.2013r. –  

tj. po ustawowym terminie 7 dni co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.               

3. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta (…)r. na okres  

od (…)r. do (…)r. – przekazana do organu rejestrowego 17.03.2014r. –  

tj. po ustawowym terminie 7 dni co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.       

4. Podmiot leczniczy nie dokonał w terminie do 31.12.2012r. zmian wpisów w Rejestrze 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w zakresie wynikającym z ustawy  

o działalności leczniczej (art. 217 ust. 3). 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest zarząd spółki. 

Podmiot leczniczy złożył do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

wniosek wraz z umowami ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmujących okresy:  

od (…)r. do (…)r., od (…)r. do (…)r. oraz od (…)r. do (…)r. zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2011r. 

Nr 293 poz. 1729).  

Ponadto z dniem 18.03.2014r. dokonano zmian wpisu w RPWDL.  

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. 

 

Jednocześnie przypominamy, że: 

• 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 pod rygorem 

sankcji, 

• zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie,  

nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi 

prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy 



 3 

ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela (wraz z wnioskiem o wpis zmian 

oraz oświadczeniem), 

• od 01.04.2013r. wnioski o wpis zmian przyjmowane są tylko w postaci elektronicznej  

z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 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 
 

Małgorzata Krasowska-Marczyk  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Zdrowia 


