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

Gorzów Wlkp., dnia 21 lipca 2015 r.

WZ-II.9612.1.5.2015.ESkr

Pani
Weronika (...)
ul. (...)
66-400 Gorzów Wlkp.
Zespół Poradni Specjalistycznych
"para familia"
ul. Franciszka Walczaka 12B(11,12) 12C (4,8)
66-400 Gorzów Wlkp.

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w dniu 22 kwietnia 2015 r. przeprowadzili
kontrolę problemową w prowadzonym przez Panią przedsiębiorstwie: Zespół Poradni
Specjalistycznych "para familia", ul. Franciszka Walczaka 12B (11,12) 12C (4,8),
66-400 Gorzów Wlkp. (nr księgi w RPWDL – 000000152759-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
po wniesieniu zastrzeżeń i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
Wlkp. w dniu 08 lipca 2015 r.
Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:
1) polisę odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych zawarto
04.05.2013r. na okres od 06.05.2013 do 05.05.2014 r., którą dostarczono do organu
rejestrowego 29.01.2014 r. Naruszono przepis art. 25 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie
z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc
przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
2) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń
zdrowotnych zawartą dnia 04.05.2013 r. na okres od 06.05.2013 do 05.05.2014 r.,
zgłoszono do organu rejestrowego po ustawowym terminie, tj. dnia 29.01.2014 r.,
co narusza art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym kierownik
niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje

organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela.
3) występuje niespójność danych adresowych (księga rejestrowa, opinia sanitarna,
REGON, CEiDG, oznakowanie gabinetów, polisy oc, umowy najmu lokali);
4) brak aktualnej opinii sanitarnej na komórki organizacyjne figurujące na dzień kontroli
w RPWDL zgodnie z ich lokalizacją;
5) brak kodu dziedziny medycznej 108 – psychologii klinicznej w poradni autyzmu dla
dzieci;
Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy.
Nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania
dokumentów ubezpieczenia oc do organu rejestrowego są nienaprawialne.
Pismem z dnia 06 lipca br. podmiot leczniczy poinformował organ rejestrowy,
iż wszystkie nieprawidłowości zostały usunięte i zgłoszone we wniosku nr 00042797.
W dniu 07 lipca 2015 r. do organu rejestrowego wpłynął wniosek podmiotu leczniczego nr
000427907 o wpis zmian w księdze rejestrowej, jednakże dnia 09 lipca 2015 r. z powodu
braków formalnych wniosek odesłano do uzupełnienia. Wobec powyższego wydaje się
następujące zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości tj.:
1) podjęcie przez podmiot leczniczy działań mających na celu ujednolicenie danych
adresowych w księdze rejestrowej, opinii sanitarnej, bazie REGON oraz oznakowaniem
gabinetów;
2) uzupełnienie przez podmiot leczniczy kodu dziedziny medycznej 108 – psychologii
klinicznej w poradni autyzmu dla dzieci poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o
wpis zmian do organu rejestrowego.
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.
Ponadto odpowiadając na pismo z dnia 06 lipca br., (dołączone do podpisanego
protokołu) w sprawie podania definicji terminu „Instytut” bez żadnego przymiotnika
dookreślającego informujmy, iż w myśl art. 1. ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.
o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz 618 z późn. zm.) instytutem
badawczym, zwanym dalej instytutem w rozumieniu ustawy jest państwowa jednostka
organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno2

finansowym, która prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane
na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Zgodnie z art. 4 instytut może być utworzony,
jeżeli zaistnieje potrzeba prowadzenia w danej dziedzinie działalności oraz zostanie
zapewniona niezbędna kadra o odpowiednich kwalifikacjach oraz aparatura badawcza,
laboratoryjna, potencjał informatyczny i inne niezbędne warunki materialno-techniczne.
Ponadto instytut nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru
Sądowego (art. 1 ust. 2). Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o instytutach
badawczych instytut tworzy Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra
właściwego ze względu na planowaną działalność instytutu, złożony po zasięgnięciu opinii
ministra właściwego do spraw nauki. Jedynym instytutem powołanym w obszarze ochrony
zdrowia psychicznego w trybie ww. ustawy i nadzorowanym przez Ministra Zdrowia jest
Instytut Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z art. 433 § 2 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
(t.j. Dz.U. z 2014. poz. 121 z późn. zm.) firma nie może wprowadzać w błąd,
w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca
działalności, źródeł zaopatrzenia.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Krystyna Żuk
Kierownik
Oddziału Zdrowia Publicznego i Analiz
Wydziału Zdrowia

(…) Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do
informacji publicznej(t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)
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