
 

 

WZ-III.9612.97.2013.SArm                           Gorzów Wlkp., dnia 11 lutego 2014r. 

 

 

     Pan 

    (…) 

    Prezes Zarządu 
 GORZOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE MEDI-RAJ 

 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

    ul. Górczyńska 17 

    66-400 Gorzów Wlkp. 

 

 

 

 

 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 w dniu 20 listopada 2013r. przeprowadzili planową kontrolę problemową            

w przedsiębiorstwie Gorzowskie Centrum Medyczne Medi-Raj Sp. z o.o., w Gorzowie 

Wlkp. przy ul. Górczyńskiej 17 - nr księgi rej. 000000026658-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. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana jako 

Prezesa Zarządu spółki z o.o. oraz Panią (…) - Prokurenta w dniu 27 stycznia 2014r., bez 

wniesienia zastrzeżeń.  

Zespół kontrolny stwierdził następujące  nieprawidłowości: 

1. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

zawarta w dniu (…) na okres 28.10.2012r. do 27.10.2013r. na sumę gwarancyjną 350000 euro 

na wszystkie zdarzenia została złożona do organu rejestrowego w dniu (…) - po ustawowym  

7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 w/w ustawy. 

2. Nie zgłoszono do rejestru usługi rentgenodiagnostyki w dziedzinie stomatologii 

zachowawczej i endodoncji – kod cz.X-77, HC.4.2.3  w komórce organizacyjnej - Pracownia 

Rentgenodiagnostyki Ogólnej (kod 033).  

3. Lokalizacja Poradni Preluksacyjnej (040)  II piętro, gabinet nr 208, była niezgodna z opinią 

sanitarną z dnia 13.03.2012r., która uwzględnia gabinet nr 303 na III piętrze (w rozdziale 

czasowym z Poradnią Urazowo-Ortopedyczną, Poradnią Nefrologiczną, Poradnią 

Neurochirurgiczną).  
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4.Regulamin organizacyjny z dnia 28.05.2012r. nie spełniał wymagań art. 24 ustawy z dnia      

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2013 poz.217) oraz nie był zgodny            

ze stanem w księdze rejestrowej oraz stanem faktycznym w zakresie  struktury organizacyjnej 

– niezgodna nazwa przedsiębiorstwa oraz nazwy komórek organizacyjnych, nie uwzględniono 

warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą                   

(art.24 ust.1, pkt 8 w/w ustawy o d.l.), brak podpisu kierownika podmiotu leczniczego.  

 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy. 

  

 W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem           

do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego z zastrzeżeniem, że uzupełnienia wpisu 

wymagały kody resortowe charakteryzujące zakres świadczeń w Pracowni 

Rentgenodiagnostyki Ogólnej (kod 033) dot. usługi rentgenodiagnostyki w dziedzinie 

stomatologii zachowawczej i endodoncji: kod części IX – HC 4.2.3., kod części X– 77.  

Lokalizacja Poradni Preluksacyjnej (040) na II piętrze, gabinet nr 208, była niezgodna z opinią 

sanitarną z dnia 13.03.2012r., która uwzględnia gabinet nr 303 na III piętrze. 

 Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była aktualna z zastrzeżeniem,            

że regulamin organizacyjny wymagał uzupełnienia oraz dostosowania do wymagań art. 24 

ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U z 2013 poz.217). Polisa 

obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą zawarta              

w dniu (…) na okres 28.10.2012r. do 27.10.2013r. została złożona do organu rejestrowego           

w dniu (…), po 7-dniowym terminie określonym w art.25 ust.3 ustawy z dnia  15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217). Zachowana jest ciągłość polis oc. 

Informacja dla pacjentów dot. opłat za  udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennik 

usług medycznych były umieszczone przy rejestracji głównej na parterze. Oznakowanie 

podmiotu/przedsiębiorstwa na zewnątrz budynku oraz oznakowanie pomieszczeń 

przedsiębiorstwa było zgodne z wpisem do rejestru oraz stanem faktycznym. Świadczenia 

zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny o odpowiednich 

kwalifikacjach zgodnie z zakresem usług w poszczególnych dziedzinach medycznych. 

 W trakcie kontroli podmiot leczniczy podjął czynności w celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, m.in. uzupełnienia odpowiedniej dokumentacji, w tym: przygotowania 

odpowiedniego wniosku o wpis zmian, uzupełnienia regulaminu organizacyjnego, uzyskania 

opinii sanitarnej dot. pomieszczeń Poradni Preluksacyjnej w gabinecie 208. 

 W dniu (…) dostarczono pismo dot. wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości oraz 

informację o ich usunięciu wraz z aktualną decyzją z dnia 22 stycznia 2014r. Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dot. pomieszczeń przedsiębiorstwa na 

parterze, II,III,IV piętrze z uwzględnieniem faktycznego pomieszczenia Poradni Preluksacyjnej 
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(kod 040) na II piętrze w gabinecie nr 208. W dniu (…) złożono wniosek o wpis zmian do 

rejestru dot. dodania kodu resortowego  w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej (kod 033) 

części IX – HC 4.2.3, kod części X– 77 - zmiany zostały wpisane do rejestru w dniu 30 

stycznia 2014r. W dniu (…) dostarczono uzupełniony regulamin organizacyjny z dnia 17 

stycznia 2014r.  

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości zostały usunięte. 

 Podmiot leczniczy został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 w/w ustawy, 

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

danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 

szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz 

wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011 Nr 221, poz. 1319 ze zm.) oraz rozporządzenia 

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

identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz.594). 

 

Wobec powyższego, 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 ubezpieczenia 

wystawione przez ubezpieczyciela (wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz 

oświadczeniem), 

 od 1 kwietnia 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 
 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


