Gorzów Wlkp., dnia 20 października 2015r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
WZ-II.9612.1.11.2015.ESkr

Pan
Marek (...)
ul. (...)

Słubickie Prywatne Pogotowie Ratunkowe
Medical Service Ratownictwo Medyczne
ul. Drzymały 10E
69-100 Słubice

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., w dniu 09 lipca 2015 r.
przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez Pana jako podmiot leczniczy
przedsiębiorstwie:

Słubickie

Prywatne

Pogotowie

Ratunkowe

Medical

Service

Ratownictwo Medyczne, ul. Drzymały 10E w Słubicach, 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
kierownika podmiotu leczniczego bez wniesienia zastrzeżeń 30 września 2015 r.
i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu
07 października 2015 r.
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. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Słubickie Prywatne Pogotowie Ratunkowe
Medical Service Ratownictwo Medyczne przy ul. Drzymały 10 E w Słubicach figuruje
w rejestrze REGON jako jednostka lokalna pod numerem 21019787900023 i nazwą
Medical Service Ratownictwo Medyczne, która nie jest tożsama z nazwą przedsiębiorstwa
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
2. Regulamin organizacyjny nie spełnia wymogów określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1,3, 4, 7,
tj.:
− regulamin organizacyjny został określony dla przedsiębiorstwa, a nie podmiotu
leczniczego;

−

nie określono struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego,
zgodnie z księgą rejestrową;

−

nie określono precyzyjnie zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

−

nie określono zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych
przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.

3. W cenniku usług nie zawarto informacji o wysokości opłaty za sporządzenie wyciągu,
odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli
dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej (kwota określona
w regulaminie organizacyjnym § 10 regulaminu organizacyjnego).
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Na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
wydaje się następujące zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości tj.:
1. Doprowadzenie do spójności danych w zakresie nazwy jednostki lokalnej w rejestrze
REGON i nazwy przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą.
2. Opracowanie

regulaminu

organizacyjnego

zgodnie

z

warunkami

określonymi

w art. 24 ustawy o działalności leczniczej.
3. W cenniku usług podmiot leczniczy umieści informację o wysokości opłaty za
sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym
nośniku danych.
Termin realizacji zaleceń 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 4 i art.112 ust. 7 pkt 1 ustawy o działalności
leczniczej w przypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych podmiot wykonujący
działalność leczniczą zostanie wykreślony z rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą.
W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego,
oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń,
a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach
niepodjęcia tych działań.
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.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Zdrowia

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

