
     Zielona Góra, dnia  17  stycznia 2013 r. 

 

 D-PS-IV.9612.55.2012.EKow    

 

 

     Pani 

            Iwona Posadowska 

      

 

 

 

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

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 grudnia 2012r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w prowadzonym przez Panią przedsiębiorstwie: Pielęgniarska Opieka 

Długoterminowa Iwona Posadowska w Przylepie przy ul. Gronowej 3, (nr księgi w RPWDL 

000000023454-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. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią 

bez wniesionych zastrzeżeń w dniu 28 grudnia 2012r. 

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem  

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego. 

Zespół kontrolny stwierdził następujące  nieprawidłowości: 

 Budynek w którym prowadzona jest działalność Pielęgniarskiej Opieki 

Długoterminowej Iwona Posadowska w Przylepie przy ul. Gronowej 3 nie jest 

oznakowany 

 Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria PIP Nr 4496z 16.03.2012r. 

została zawarta na okres od 22.03.2012r. do 21.03.2013r.  na sumę gwarancyjną 

30.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000 euro w odniesieniu do 

wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Suma 

gwarancyjna jest niezgodna 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). Zgodnie z § 3 
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Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie 

art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 Nr 1198 ze zm.) 
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ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC 

podmiotu leczniczego,  w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi 

równowartość w złotych: 75.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350.000 

euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową 

ubezpieczenia OC podmiotu leczniczego. Ww. § 3 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia ma 

zastosowanie do podmiotów leczniczych o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o 

działalności leczniczej tj. m.in. do przedsiębiorców wykonujących działalność 

leczniczą, o której m.in. mowa w  art. 8 pkt 2 ustawy tj. w formie ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych.  

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.  

W dniu 21 grudnia 2012r. do organu rejestrowego wpłynął  wniosek o  dokonanie zmian 

w rejestrze  w zakresie zgłoszenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności Seria PLC nr 

5913 zawartej na okres od 19.12.2012r. do 18.12.2013r. na sumę 75.000 euro w odniesieniu 

do jednego zdarzenia oraz 350.000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń. Natomiast 

7 stycznia 2013r. Pani Iwona Posadowska poinformowała, że budynek w którym prowadzona 

jest działalność Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Iwona Posadowska w Przylepie przy 

ul. Gronowej 3 został oznaczony i oznakowany. 

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
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