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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 12 grudnia 2016 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym: MIĘDZYRZECKIE CENTRUM LECZENIA UZALEŻNIEŃ 

SPÓŁKA JAWNA w Międzyrzeczu przy ul. Waszkiewicza 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 Pani w dniu 

11 stycznia 2017 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

12 stycznia 2017 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

W dniu 05 stycznia 2017 r. do organu rejestrowego wpłynęły kopie dokumentów dot. 

kwalifikacji i uprawnień personelu medycznego oraz aktualny regulamin organizacyjny, które 

były okazane podczas kontroli. 

 Stan organizacyjny podmiotu leczniczego w dniu kontroli był zgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Nieprawidłowości nie stwierdzono. 

Podmiot leczniczy stosował obowiązujące terminy złożenia do organu rejestrowego 

dokumentów potwierdzających zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
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odpowiedzialności cywilnej wystawionego przez ubezpieczyciela wraz z wnioskiem o wpis 

zmian, odpowiednie informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu oc obejmujące okres do dnia 

15 lipca 2016 r., figurują w ujawnionej publicznie księdze rejestrowej na portalu 

www.csioz.rpwdl.gov.pl. W związku z wejściem w życie z dniem 15 lipca 2016 r. ustawy 

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

ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960) podmioty lecznicze zwolnione zostały m.in. z obowiązku 

przedkładania organowi rejestrowemu dokumentów potwierdzających zawarcie 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego. 

 

Wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. 

 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. 
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