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 Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn.zm. ) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 15 czerwca 2016 r. przeprowadzili planową 

kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: ŹRÓDLANA MEDYCZNE CENTRUM 

TOMASZ TROCHANOWSKI w Zielonej Górze, ul. Źródlana 80. 

Przedmiotem kontroli 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 doręczonym Panu w dniu          

29 czerwca 2016 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

01 lipca 2016 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.  

Jednakże, podmiot leczniczy dwukrotnie nie stosował obowiązującego 7-dniowego 

terminu określonego w art.25 ust.3 ww. ustawy dot. obowiązku złożenia do organu 

rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc, tj. polisę 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą  zawartą w dniu 12.12.2014 r. złożono do organu rejestrowego w dniu  

31.12.2014 r., polisę oc zawartą w dniu 14.12.2015 r. złożono do organu rejestrowego w dniu 

22.12.2015 r., tj. po upływie 7-dniowego terminu od zawarcia umowy, w którym kierownik był 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



          
 

 2 

zobowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela. 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego. 

Nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania 

dokumentów ubezpieczenia oc do organu rejestrowego są nienaprawialne.  

Wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. 

Jednocześnie, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma 

pokontrolnego, oczekuję informacji o przyczynach nie stosowania obowiązującego wówczas  

7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 w/w ustawy dot. złożenia do organu 

rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego ubezpieczenia oc wraz 

z odpowiednim wnioskiem o wpis zmian do rejestru.  

 Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust.1 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. 

Informujemy, że z dniem 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. 

o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 

960) wprowadzająca szereg zmian, m.in. podmioty lecznicze zwolnione zostały z obowiązku 

przedkładania dokumentów przy wnioskach składanych do organu rejestrowego, tj. opinii 

sanitarnej wydawanej w drodze decyzji administracyjnej przez właściwy organ Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz kopii dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. W miejsce ww. dokumentów, 

podmiot składa z wnioskiem wyłącznie oświadczenie o spełnieniu warunków wykonywania 

działalności leczniczej, o którym mowa w art. 100 ust 2 ustawy o działalności leczniczej pod 

rygorem wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru z równoczesnym zakazem prowadzenia 

działalności leczniczej przez 3 lata w przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego ze stanem 

faktycznym. Należy jednak mieć na uwadze, że ustawodawca wprowadzając powyższą regulację 

nie zwolnił podmiotów leczniczych z obowiązków, określonych w art. 17 ust 1 ustawy, to jest 

m.in. posiadania polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, jak również 

obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie w pomieszczeniach odpowiadających 

wymaganiom określonym w art. 22 ustawy.  W związku z wprowadzeniem pojęcia zakładu 

leczniczego konieczne będzie także dokonanie stosownych zmian w dokumentach podmiotów 

leczniczych (statutach, regulaminach)  w terminie do 31 grudnia 2017 r.  
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