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       Pani 

       Violetta Pawlicka 

        
 
       Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

       Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci 

       ul. Warszawska 6/203 

       66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu  

29 marca 2012r. planową kontrolę problemową w prowadzonym przez Panią Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej Poradni Kardiologicznej dla Dzieci w Gorzowie Wlkp. 

przy ulicy Warszawskiej 6/203 (nr księgi rejestrowej: 000000025247-W-08) w zakresie  

oceny zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 

oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U.  Nr 112, poz. 654 ze zm.). 

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

kontroli, podpisanym w dniu 08 maja 2012r. bez wniesienia zastrzeżeń przez Panią Joannę 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie      
art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 



Pawlicką (upoważnioną do reprezentowania podmiotu leczniczego podczas kontroli), 

przekazuję niniejsze pismo pokontrolne. 

 W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Poradni Kardiologicznej dla Dzieci w Gorzowie Wlkp. przy ul. Warszawskiej 6/203 

był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Poradnia funkcjonuje jako jedna jednostka 

organizacyjna, posiadająca następujące komórki organizacyjne: Poradnia Kardiologiczna 

dla Dzieci, Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Wad Serca dla Dzieci, Poradnia Nadciśnienia 

Tętniczego u Dzieci, Poradnia Pediatryczna, co jest zgodne z wpisem do rejestru. 

Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku, a także komórek 

organizacyjnych było zgodne z wpisem do rejestru. Ponadto, podczas kontroli stwierdzono 

następujące nieprawidłowości: 

 brak wpisanego numeru REGON podmiotu leczniczego, 

 nie zgłoszono do rejestru polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialna jest Pani Violetta Pawlicka. 
 

 Biorąc pod uwagę, że w dniu 27 czerwca 2012r. do organu rejestrowego został 

złożony wniosek o wpis zmian w rejestrze, tj. wpisanie REGONU podmiotu leczniczego oraz 

polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,  zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. 
 
 Informuję, że w związku z wejściem w życie: 

 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112, 

poz. 654 ze zm.),  

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania 

w ramach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru 

(Dz. U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319), 

 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania 

(Dz.U. z 2012 r.  poz. 594), 

podmiot leczniczy powinien dostosować dokumentację (m. in. regulamin 

organizacyjny, REGON 14-znakowy dla przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, 

oświadczenie) oraz wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

do powyższych przepisów prawnych. 



 
Jednocześnie przypominamy, że kierownik podmiotu leczniczego niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia zobowiązany 

jest  do przekazania organowi rejestrowemu dokumenty ubezpieczenia wystawione 

przez ubezpieczyciela wraz z odpowiednim wnioskiem o wpis zmian do rejestru (art. 106 

ust. 3 pkt 13 w/w ustawy). 

 Zgodnie z art. 107 w/w ustawy 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. 

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie 

BIP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bip.luw.pl w zakładce Poradnik 

Klienta/Rejestr Podmiotów Leczniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje:  
1. Joanna Pawlicka  

    . 
  

 

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
Małgorzata Krasowska-Marczyk 

Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie      
art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 


