Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2015 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
WZ-II.9612.1.12.2015.ESkr

Partnerzy Reprezentujący Spółkę
Kardiolog Paweł Jesionowski i Partnerzy
Spółka Partnerska
ulica Stanisława Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra

Poradnia Specjalistyczna Cardiomed
ulica Stanisława Wyspiańskiego 13
65-036 Zielona Góra

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 15 lipca 2015 r.
przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez Kardiolog Paweł Jesionowski
i Partnerzy Spółka Partnerska, ulica Stanisława Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra jako
podmiot leczniczy przedsiębiorstwie: Poradnia Specjalistyczna Cardiomed, ulica Stanisława
Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra, 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

bez wniesienia zastrzeżeń 21 października 2015 r. i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 26 października 2015 r.

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę
Lubuskiego. Zespół kontrolny stwierdził następujące nieprawidłowości:
1. W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził nie zgłoszoną do rejestru działalność
leczniczą

w

zakresie

kardiologii

dziecięcej,

neurologii,

diabetologii,

chirurgii

onkologicznej (tylko konsultacje), nefrologii oraz działalności gabinetu diagnostyczno
- zabiegowego z naruszeniem art. 103 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż
działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru. W trakcie trwania
czynności kontrolnych dokonano wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą w ww. zakresie.
2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 05.09.2014 r. na okres od 01.10.2014 r.
do 30.09.2015 r., złożona została do rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą jako załącznik do wniosku o wpis zmian z dnia 29.09.2014 r., tj. z naruszeniem
art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialni są partnerzy spółki.
Dnia 28 sierpnia 2015 r., w trakcie trwania czynności kontrolnych, podmiot leczniczy
złożył do organu rejestrowego wniosek o wpis zmian w zakresie zmiany nazwy jednostki
organizacyjnej z Poradnia Kardiologiczna dla dorosłych na Poradnie Specjalistyczne oraz
zgłosił do księgi rejestrowej działalność poradni: kardiologii dziecięcej, neurologii,
diabetologii,

chirurgii

onkologicznej

(tylko

konsultacje),

nefrologii

oraz

gabinetu

diagnostyczno-zabiegowego (z terminem rozpoczęcia działalności od dnia 25.08.2015 r.)
Do wniosku dołączono regulamin organizacyjny opracowany zgodnie z art. 24 ustawy
o działalności leczniczej, aktualną opinię sanitarną, harmonogram pracy poradni z podziałem
na poszczególne komórki organizacyjne, cennik usług oraz cennik za udostępnianie
dokumentacji medycznej.
Mając na względzie powyższe oraz fakt, że stwierdzone nieprawidłowości
(świadczenie nie zgłoszonej do rejestru działalności leczniczej oraz niedotrzymanie
ustawowego terminu przekazania dokumentów ubezpieczenia oc do organu rejestrowego) są
nienaprawialne - zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.
Jednocześnie przypominamy, że:
− zgodnie art. 103 ustawy o działalności leczniczej działalność leczniczą można rozpocząć
po uzyskaniu wpisu do rejestru,
− 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 (polisy oc powinny być zawierane z zachowaniem
ciągłości okresu ubezpieczenia i składane do organu rejestrowego wraz z wnioskiem
o wpis zmian),
− 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.)

