
Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 Gorzów Wlkp., dnia 11 sierpnia 2014r. 

66-400 Gorzów Wlkp. 

WZ-III.9612.37.2014.ESkr 

Sz. Panie 
(…), 
(…) 
Praktyka Pielęgniarek „AGMA-MED”  

Marzena Głuszak, Agnieszka Furga 
Spółka Jawna 
ul. Szpitalna 5 

66-440 Skwierzyna 

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 dniu 11 czerwca 2014r. przeprowadzili 

kontrolę problemową w prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwie: “AGMA-MED.” Sp. 

J. M.G i A.F Usługi Pielęgniarsko Opiekuńcze, ul. Szpitalna 5, 66-440 Skwierzyna (nr księgi 

w RPWDL – 000000137412-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 Panie bez 

wniesienia zastrzeżeń 03 lipca 2014r. i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. w dniu 04 lipca 2014r. 

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: 1.  Podmiot leczniczy do dnia 

kontroli nie zgłosił do organu rejestrowego umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zawartej w dniu 14.10.2013 r. na okres 16.10.2013 r. – 15.10.2014 r. Zgodnie z 

art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 



o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przekazuje organowi prowadzącemu rejestr 

dokumenty ubezpieczenia; 2.  Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego nie jest 

dostosowany do przepisów ustawy   o    działalności    leczniczej.    Regulamin    nie    określa    

zadań    komórek organizacyjnych, co jest niezgodne z przepisami zawartymi w art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. Ponadto regulamin nie zawiera 

wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub 

przepisami odrębnymi, udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością - naruszenie 

przepisu art. 24 ust. 1 pkt 12 ww. ustawy. 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni są wspólnicy spółki. 

W dniu 11 czerwca 2014r. wpłynął do organu rejestrowego wniosek podmiotu 

leczniczego o wpis zmian w księdze rejestrowej w zakresie umowy ubezpieczenia oc na okres 

ubezpieczenia 16.10.2013r. – 15.10.2014r. (suma gwarancyjna: 350000 EUR). Dnia 04 lipca 

2014r. podmiot leczniczy doręczył do organu rejestrowego oświadczenie o usuniętych 

nieprawidłowościach wskazanych w protokole kontroli wraz z uzupełnionym regulaminem 

organizacyjnym. 

Wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. 

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

z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePuap. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Janusz Dreczka 
Dyrektor 

Wydziału Zdrowia 

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

2 


