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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 sierpnia 2016 r. przeprowadzili planową 

kontrolę problemową w w zakładzie leczniczym: CENTRUM REHABILITACJI GRACJA 

w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 20B.  

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 podpisanym przez Pana 

w dniu 30 września 2016 r., bez wniesienia zastrzeżeń.  

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

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.  

Podczas czynności kontrolnych dot. weryfikacji stanu księgi rejestrowej ze stanem 

faktycznym oraz dokumentacji poinformował Pan (pisemne oświadczenie) zespół kontrolny, że 

podmiot leczniczy nie prowadzi działalności leczniczej. Podmiot leczniczy nie posiadał 

zawartej polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę 

gwarancyjną 350 000 euro na wszystkie zdarzenia na okres od 08.09.2015 r., nie przedłożono 

także informacji według pisma z dnia 19 sierpnia 2016 r.  

Wobec powyższego stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

- podmiot leczniczy nie zastosował obowiązującego 14-dniowego terminu określonego  

w art.107 ust.1 ww. ustawy dot. obowiązku zgłoszenia zmian do organu rejestrowego, tj. 
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złożenia wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru  w terminie 14 dni                                                                  

od dnia zaprzestania działalności leczniczej.  

 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego. 

Niezwłocznie podjął Pan czynności w celu usunięcia nieprawidłowości, tj.: w dniu 

29 sierpnia 2016 r. wpłynął do rejestru RPWDL odpowiedni wniosek o wykreślenie podmiotu 

oraz pismem z dnia 30 sierpnia 2016 r. złożył Pan wyjaśnienie przyczyn zaprzestania oraz 

wyrejestrowania działalności leczniczej. Decyzja o wykreśleniu podmiotu leczniczego 

z rejestru  podmiotów wykonujących działalność leczniczą została wydana w dniu 19 września 

2016 r. 

Nieprawidłowości zostały usunięte wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie 

wydaje się. 

 Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust.1 i 2 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 nałożenia kary pieniężnej (organ rejestrowy może nałożyć na podmiot leczniczy karę 

pieniężną do wysokości dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). 

       

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 
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