
  

                Gorzów Wlkp., dnia 01 września 2016r. 
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       CENTRUM MEDYCZNE PERINATEA  

       SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ   

       ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

       ul. Bohaterów  Getta 2   

       67-100 Nowa Sól 

dot. RPWDL - nr księgi 000000167847-W-08 

 

 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 23 maja 2016 r. przeprowadzili planową kontrolę 

problemową w przedsiębiorstwie (w zakładzie leczniczym) pn.: CENTRUM MEDYCZNE 

„PERINATEA” w Nowej Soli  przy ul. Bohaterów Getta 2. 

 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 w dniu  

21.07.2016r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) i podpisanym przez Pana Jakuba 

Pankiewicza bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu (do LUW wpłynął w dniu 

24.08.2016r.). 

W dniu kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie złożył w terminie określonym w art. 25 

ust. 3  polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 16.04.2015r. za okres 

od dnia 24.04.2015r. do dnia 23.04.2016r.  oraz z dnia 22.04.2016r. za okres od dnia  

24.04.2016r. do dnia 23.04.2017r., naruszając także  art. 107 ust. 1 ustawy 

o działalności leczniczej, który nakłada na podmiot wykonujący działalność leczniczą 

obowiązek zgłoszenia w terminie 14 dni, organowi prowadzącemu rejestr, wszelkich 

zmian danych objętych rejestrem. 

2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 23.04.2014r. zawarta na okres  

od 24.04.2014r. do 23.04.2015r. przedłożona została w dniu 20.05.2014r., 

z naruszeniem  art. 25 ust. 3 ustawy o dz. leczniczej,  jednakże przed datą rozpoczęcia 

działalności leczniczej. 
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3. W gabinecie diagnostyczno-zabiegowym 2 - kody charakteryzujące dziedziny 

medycyny na dzień kontroli były niezgodne z faktycznym zakresem wykonywanych 

świadczeń  zdrowotnych, tj. w zakresie: 

- neonatologii (kod 20), 

- pediatrii (kod 28), 

- chirurgii dziecięcej (kod 03), 

- diabetologii (kod 43), 

- chorób wewnętrznych (kod 07), 

- endokrynologii (kod 44), 

- rehabilitacji medycznej (kod 33), 

 - fizjoterapii (kod 105), 

- neurologopedii (kod 109).   

Podmiot leczniczy przedłożył w dniu kontroli oświadczenie wg którego - nieprzekazanie 

w ustawowym terminie polis OC wynikało z tzw. niedopatrzenia. 

 W dniu kontroli stan organizacyjny przedsiębiorstwa pn. CENTRUM MEDYCZNE 

„PERINATEA”, ul. Bohaterów Getta 2 w Nowej Soli był  niezgodny z wpisem do rejestru 

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości. 

W dniu 08.08.2016r. podmiot leczniczy złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze  w zakresie 

uaktualnienia kodów charakteryzujących dziedziny medycyny z faktycznym zakresem 

wykonywanych świadczeń zdrowotnych w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym 2. W dniu 

17 sierpnia 2016r. dokonano wpisu zmian do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą oraz przekazano zaświadczenie o wpisie.  

 Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu 

leczniczego. Biorąc pod uwagę przedłożone wyjaśnienie w powyższej sprawie - 

nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania dokumentów 

ubezpieczenia oc -  są nienaprawialne. 

 Wobec powyższego w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma 

pokontrolnego, oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji wniosków 

z kontroli, tj. stosowania art. 107 ust.1 ustawy o d.l. na podstawie którego 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 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia  


