Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
.

Gorzów Wlkp., dnia 18 maja 2015r.

WZ-II.9612.1.3.2015.LMac
Pani
(…)

ul. Wincentego Witosa 40 B
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 ze zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w dniu 27 marca 2015r. przeprowadzili planową
kontrolę problemową w prowadzonym przez Panią przedsiębiorstwie: Iwona Wojtkowiak,
ul. Wincentego Witosa 40 B w Gorzowie Wlkp. - nr księgi rej. 000000151357-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 Panią
w dniu 08 maja 2015r., bez wniesienia zastrzeżeń.
Zespół kontrolny w trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości.
W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. Iwona Wojtkowiak
Lekarz Rodzinny przy ul. Wincentego Witosa 40 B w Gorzowie Wlkp. był
zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.
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).
Obowiązuje zachowanie ciągłości ubezpieczenia oc. Wniosek w tym zakresie
jest wolny od opłat.
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Janusz Dreczka
Dyrektor
Wydziału Zdrowia
(…) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z
2014r. poz. 782).

