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 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 03 grudnia 2015 r. 

przeprowadzili kontrolę problemową w prowadzonym przez Panią jako podmiot leczniczy 

przedsiębiorstwie CENTRUM REHABILITACYJNE ZDROFIT, ul. Głogowska 5A,           

68-200 Żary, 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 28 stycznia 2016 r.  

i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. dnia 03 lutego 

2016 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. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 06.11.2015 r. na okres od 08.11.2015 r. 

do 07.11.2016 r. złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

09.12.2015 r. (w trakcie trwania czynności kontrolnych), tj. z naruszeniem art. 25 ust 3 

ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż kierownik niezwłocznie, nie później niż  
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w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi prowadzącemu rejestr, 

dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione 

przez ubezpieczyciela oraz art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący 

działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi 

prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich 

powstania (ciągłość ubezpieczenia zachowano). 

2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 05.11.2014 r. na okres od 08.11.2014 r. 

do 07.11.2015 r. złożona została do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą 09.12.2015 r.( w trakcie trwania czynności kontrolnych), tj. z naruszeniem art. 25 

ust 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (ciągłość ubezpieczenia 

zachowano). 

 

Nieprawidłowość dotycząca niedotrzymania  ustawowego terminu przekazania dokumentów 

ubezpieczenia oc do organu rejestrowego jest nienaprawialna. Pozostałe nieprawidłowości 

związane z nieprawidłowym oznakowaniem komórek organizacyjnych, regulaminem 

organizacyjnym, sprzętem medycznym, nieopublikowanym cennikiem za udostępnianie 

dokumentacji medycznej zostały usunięte przed sporządzeniem protokołu. 

Wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. 

 
Jednocześnie przypominamy, że : 

• 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, 

• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(…) 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.) 
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