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

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

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 26 października 2016 r. przeprowadzili planową 

kontrolę podmiotu leczniczego pn. REHABILITACJA I LECZENIE SKOLIOZ SKOLIO - 

FED  IWONA, JAROSŁAW WIELIŃSCY S.C. w Zielonej Górze, przy ul. Jędrzychowskiej 

20D. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu 

leczniczego, przedsiębiorstwa/zakładu leczniczego, 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 (po rozpatrzeniu zastrzeżeń do protokołu z dnia 04.04.2017r. wniesionych 

przez Pana Jarosława Wielińskiego pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r.) zostały przedstawione 

w protokole kontroli z dnia 26.01.2018 r., odebranym przez podmiot leczniczy w dniu 

5.02.2018 r. (potwierdzona przesyłka ZPO). Podmiot leczniczy ponownie odmówił 

podpisania protokołu wnosząc uwagi (pismem z dnia 09.02.2018r.). Po dodatkowym 

zbadaniu faktów, zespół kontrolny nie uznał zasadności zgłoszonych uwag do protokołu z 

dnia 26.01.2018 r. w zakresie: 

1. Zasad współpracy między podmiotem kontrolowanym oraz z (…). 

Kwestie te zostały opisane w protokole kontroli z dnia 26.01.2018r. Przyjęto, 

że w kontrolowanym podmiocie nie był zatrudniony lekarz, tym samym działalność (…), 

jako praktyki lekarskiej, jest poza zakresem przedmiotowej kontroli.  

2. Poradni specjalistycznych (rehabilitacyjnej, rehabilitacji narządu ruchu i wad postawy). 

Kwestie te zostały opisane w protokole kontroli z dnia 26.01.2018r. Podkreślić należy, że 

organ rejestrowy dokonuje wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą na wniosek. Jednocześnie wnioskodawca oświadcza, że zna i spełnia warunki 

wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem oraz 

że dane zawarte we wniosku są kompletne i zgodne z prawdą (art. 100 ust. 2  ustawy 

o działalności leczniczej). Zgodnie z art. 103 ww. ustawy, działalność leczniczą można 



rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru (data rozpoczęcia działalności komórki 

organizacyjnej), a zgodnie z art. 107 wszelkie zmiany danych objęte rejestrem (m.in. data 

zakończenia działalności komórki organizacyjnej) powinny być zgłoszone przez podmiot 

leczniczy do organu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia ich powstawia. 

3. Sprawozdań MZ-88 i MZ-89. 

Kwestie te zostały opisane w protokole kontroli z dnia 26.01.2018 r. 

4. Regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego. 

Kwestie te zostały opisane w protokole kontroli z dnia 26.01.2018 r. 

5. Informacji zamieszonych na stronie internetowej podmiotu leczniczego. 

Kwestie te zostały opisane w protokole kontroli z dnia 26.01.2018 r. 

6.  Polis OC podmiotu leczniczego. 

Kwestie te zostały opisane w protokole kontroli z dnia 26.01.2018 r. 

 

 W wyniku z przeprowadzonego postępowania kontrolnego stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

1. Wpisane w księdze rejestrowej do dnia 14.04.2017r. komórki organizacyjne:        

„Poradnia rehabilitacyjna”, „Poradnia rehabilitacji narządu ruchu”, „Poradnia wad 

postawy” funkcjonowały bez wymaganego w tego typu komórkach organizacyjnych 

personelu lekarskiego. Podmiot leczniczy jest zobowiązany zapewniać udzielanie 

świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, 

uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych 

i legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń 

zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.  

Funkcjonowanie poradni rehabilitacyjnej narządu ruchu, poradni rehabilitacyjnej oraz 

poradni wad postawy, a tym samym udzielanie świadczeń zdrowotnych w w/w 

poradniach wyłącznie przez fizjoterapeutów, bez zatrudnionego lekarza było 

niedopuszczalne, co potwierdzają m.in. opinie Konsultanta Wojewódzkiego oraz 

Konsultanta Krajowego w dziedzinie rehabilitacji medycznej (w poradniach 

specjalistycznych porad może udzielać tylko lekarz). 

 

2. Podmiot leczniczy wprowadzał w błąd pacjentów/potencjalnych pacjentów oraz organ 

kontrolujący, co do zakresu świadczonych przez podmiot usług (np. wpis w RPWDL, 

informacje na stronie internetowej, przedłożono wykaz procedur wykonywanych przez 

lekarza, pomimo braku lekarza w podmiocie i jednoczesnego braku uprawnień 

zawodowych pozostałego personelu medycznego do ich wykonywania), co zagrażało 

bezpieczeństwu pacjentów. 

 

3. Kontrolującym udzielano sprzecznych informacji i przedkładano dokumentację 

nieodzwierciedlającą stanu rzeczywistego, co wprowadzało w błąd i utrudniało ustalenie 

stanu faktycznego. Dopiero po ujawnieniu niespójności przez zespół kontrolny 

(nieuprawnione wykazywanie specjalistów w dziedzinie fizjoterapii w sprawozdaniach 

MZ-89 niezgodne ze stanem faktycznym, potwierdzonym przez Centrum Egzaminów 

Medycznych w Łodzi w dniu 31.03.2017r.), podmiot leczniczy składał dodatkowe 

wyjaśnienia i sprostowania (np. w sprawozdaniu MZ-89, wpisy w RPWDL, 

przedłożono wykaz procedur wykonywanych przez lekarza, pomimo braku lekarza w 



podmiocie i jednoczesnego braku uprawnień zawodowych pozostałego personelu 

medycznego do ich wykonywania). 

 

4. W dniu kontroli regulamin organizacyjny nie był dostosowany do art. 24 ustawy 

o działalności leczniczej. Dopiero po wskazaniu nieprawidłowości przez zespół 

kontrolny, regulamin został dostosowany przez podmiot leczniczy do obowiązujących 

przepisów.   

 

5. Dwie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zostały złożone do organu 

rejestrowego po ustawowym terminie (polisa z dnia 24.02.2015 r. za okres od dnia 

27.02.2015 r. oraz polisa z dnia 21.01.2016 r. za okres od dnia 27.02.2016 r. do dnia 

26.02.2017 r. do dnia 26.02.2016 r.). Zostały one przekazane kontrolującym w dniu 

kontroli, tj. 26.10.2016 r., a w dniu 31.10.2016 r. podmiot leczniczy złożył do organu 

prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian dot. wpisu informacji o ubezpieczeniu oc 

za okres od 27.02.2015r. do 26.02.2017r. Nieprawidłowość jest nienaprawialna. 

Pomimo złożonego wyjaśnienia i dostarczenia polis oc, według obowiązujących 

do dnia 15 lipca 2016 r. stanu prawnego, stanowi to naruszenie art. 25 ust. 3 oraz art. 

107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.  Zgodnie z art. 25 ust. 3 ww. ustawy, 

kierownik podmiotu leczniczego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni 

od zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, był zobowiązany przekazać organowi 

prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy. 

Uchylenie z dniem 15 lipca 2016 r. art. 25 ust. 3  ww. ustawy przez art. 1 pkt 14 lit. c 

ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 960), nie zmienia faktu, że polisa z dnia 

24.02.2015 r. oraz polisa z dnia 21.01.2016 r. nie zostały przekazane do organu 

rejestrowego w przepisowym terminie. 

 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest podmiot leczniczy, gdyż na nim 

spoczywa m.in. obowiązek: 

  zapewnienia spełniana przez podmiot leczniczy warunków określonych w ustawie 

o działalności leczniczej, w tym zapewnienia udzielania świadczeń zdrowotnych 

wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, uprawnione na podstawie 

odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymujące się 

nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych 

w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, 

 złożenia wniosku o wpis zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą wraz z oświadczeniem, że dane zawarte we wniosku są kompletne 

i zgodne z prawdą oraz wnioskodawcy są znane i spełnione warunki wykonywania 

działalności leczniczej określone w ustawie o działalności leczniczej w zakresie 

objętym składanym wnioskiem (art. 100 udl),  

 ustalenia regulaminu organizacyjnego ( art. 23 i 24 udl).   

 

 

 



 Biorąc pod uwagę, że  zgodnie z art. 112 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej 

zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez 

osoby wykonujące czynności kontrolne, w związku z ustaleniami z kontroli przekazuję 

następujące zalecenia i wnioski  pokontrolne:  

1. Zapewnienie spełniana przez podmiot leczniczy warunków wykonywania działalności 

leczniczej, określonych w ustawie o działalności leczniczej i innych obowiązujących 

aktach prawnych. 

2. Zapewnienie przez podmiot leczniczy udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie 

przez osoby wykonujące zawód medyczny, uprawnione na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz legitymujące się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 

lub w określonej dziedzinie medycyny.   

3. Zgłaszanie przez podmiot leczniczy do organu rejestrowego wszelkich zmian danych 

objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

4. Przekazywanie pacjentom/potencjalnym pacjentom, innym podmiotom i organom 

rzetelnych informacji na temat zakresu i rodzaju udzielanych przez podmiot leczniczy 

świadczeń zdrowotnych (w tym kwalifikacji kadry medycznej świadczącej usługi 

medyczne), przy czym treść i forma tych informacji nie mogą mieć cech reklamy.  

5. Rzetelne i staranne prowadzenie dokumentacji (m.in. dokumentów organizacyjnych, 

wykazów, zestawień), która powinna odzwierciedlać stan rzeczywisty i spełniać 

wymagania określone przepisami prawa  

6. Wzmocnienie nadzoru nad poprawnością danych i informacji dotyczących 

prowadzonej działalności, udostępnianych innym podmiotom i organom. 

  

 Jednocześnie oczekuję w terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego 

pisma informacji o działaniach podjętych w celu realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych 

lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

 

 

 

 

(…) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2018 poz.1330 z późn.zm.)  

 

 

 

 

 

 


