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           NIEPUBLICZNY ZAKŁAD  

      OPIEKI  ZDROWOTNEJ 

      ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH 

      DARIUSZ SZAJER 

      ul. Marchlewskiego 4    

      66 - 120 Kargowa 

nr księgi rej. 000000023877-W-08  

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 19 maja  2016 r. przeprowadzili planową kontrolę 

problemową w przedsiębiorstwie pn.: ZAKŁAD USŁUG REHABILITACYJNYCH 

DARIUSZ SZAJER w Kargowej przy ul. Marchlewskiego 4.  

 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 doręczonym w dniu  

07.07.2016r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) i podpisanym przez Pana w dniu 

10.07. 2016 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego w Kargowej, przy 

ul. Marchlewskiego 4 nie był  zgodny z wpisem do rejestru prowadzonym przez 

Wojewodę Lubuskiego, w zakresie wpisanych, lecz nie funkcjonujących w RPWDL jednostki  

oraz  dwóch komórek organizacyjnych w Kolsku, ul. Krótka 2. 

Ponadto zespół kontrolny stwierdził  następujące nieprawidłowości: 

1. Podmiot leczniczy nie posiadał aktualnej opinii sanitarnej na pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadającym wymaganiom 

odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych 

świadczeń zdrowotnych, w oparciu o art. 22 ust. 1 i ust. 2  oraz art. 207 ustawy o d.l. 

Podmiot leczniczy posiada Postanowienie PPIS w Zielonej Górze z dnia  23 listopada 
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2009r. nr NS-EP-4120/56/09, opiniujące pozytywnie pomieszczenia i urządzenia 

pomieszczeń dla prowadzenia działalności w zakresie rehabilitacji w lokalu w Kargowej, 

ul. Marchlewskiego 4 (I piętro budynku) z zastrzeżeniem, że: w terminie do 30 czerwca 

2012r. zostanie przedłożony organowi prowadzącemu rejestr zakładów opieki zdrowotnej 

program dostosowania w/w pomieszczeń do wymogów określonych w rozporządzeniu 

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, pozytywnie zaopiniowany przez 

PPIS w Zielonej Górze. Podmiot leczniczy  nie  zastosował się do powyższych zaleceń.  

2. Czterokrotnie do organu prowadzącego rejestr przedłożono polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z naruszeniem art. 25 ust. 3 oraz z art. 107 ust. 1 oraz jedną 

polisę  oc z naruszeniem  art. 25 ust. 3 ustawy o d.l. 

W dniu 05 lipca 2016r.,  podmiot leczniczy przekazał do organu rejestrowego Decyzję Nr 117 

PPIS w Zielonej Górze z dnia 09 stycznia 2013r. znak: NS-EP.4121.1.2013.3, opiniującą 

pozytywnie program dostosowania pomieszczeń NZOZ Zakładu Usług Rehabilitacyjnych 

Dariusz Szajer w Kargowej, ul. Marchlewskiego 4 do wymogów rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod 

względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą. W dniu 04 sierpnia 2016r. dostarczono także aktualną decyzję PPIS 

w Zielonej Górze z dnia 12 lipca 2016r. znak: NS-EP.4120.23.2016.3 opiniującą pozytywnie 

pomieszczenia w których wykonywane są świadczenia rehabilitacyjne w Kargowej przy ul. 

Marchlewskiego 4. Podmiot leczniczy poinformował  również, że nieprzekazanie w ustawowym 

terminie dokumentacji j.w. wynikało z tzw. niewiedzy. 

 Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu 

leczniczego. Biorąc pod uwagę przedłożone wyjaśnienie w powyższej sprawie - 

nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania dokumentów 

ubezpieczenia oc oraz aktualnej opinii sanitarnej  -  są nienaprawialne. 

Wobec powyższego w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma 

pokontrolnego, oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji wniosków 

z kontroli, tj. stosowania art. 107 ust.1 ustawy o d.l., na podstawie którego 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.  

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia  


