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      Pani 

      Oliwia Stachurska 

"NASZ DENTYSTA" SPÓŁKA 

 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Drzewna 35 

65-001 Zielona Góra 

 

 

 

dot. RPWDL- nr księgi 000000170149-W-08 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ) w dniu 21 grudnia 2016 r. upoważnieni pracownicy Wydziału 

Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym: NASZ DENTYSTA w Zielonej Górze przy ul. Drzewnej 35.     

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 

17 lutego 2017 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

24 lutego 2017 r. Nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

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

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Stwierdzone nieprawidłowości 

dotyczyły: 

 do dnia sporządzenia protokołu, podmiot leczniczy nie złożył odpowiedniego wniosku 

o wpis zmian do rejestru dot. wykreślenia komórki organizacyjnej Poradnia Chirurgii 

Stomatologicznej (kod 002), która zakończyła działalność z dniem 19.12.2016 r.;  

 polisę oc, zawartą w dniu 14.09.2015 r. na okres od 17.09.2015 r. do 16.09.2016 r.,  złożono 

do organu rejestrowego w dniu 30.09.2015 r., tj. nie zastosowano obowiązującego                     

7- dniowego terminu na złożenie dokumentów ubezpieczenia do organu rejestrowego;  

 brak strony 2 i 3 polisy oc, zawartej w dniu 13.09.2016 r. na okres od 17.09.2016 r. do 

16.09.2017 r. (złożono do akt kontroli 1 stronę); 

 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego. 
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Podczas kontroli złożyła Pani oświadczenie, że Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 

zakończyła działalność z dniem 19 grudnia 2016 r.  oraz że wniosek o wpis zmian zostanie 

złożony w terminie 14 dni. Wniosek o wpis zmian, zawierający braki, został złożony w dniu 

24 stycznia 2017 r., tj. po zadeklarowanym 14-dniowym terminie. Po złożeniu uzupełnionego 

odpowiedniego wniosku w dniu 17 lutego 2017 r. oraz dokonanej przez Panią korekcie 

wniosku, polegającej na zmianie daty zakończenia działalności na 16 stycznia 2017 r. - 

oświadczenie z uzasadnieniem w załączeniu do wniosku złożonego w dniu 17 lutego 2017 r. - 

wpis zmian został dokonany w dniu 20 lutego 2017 r. i wymienione wyżej nieprawidłowości 

zostały usunięte. 

Przypominamy, że regulamin organizacyjny powinien być zgodny ze stanem w księdze 

rejestrowej w zakresie struktury organizacyjnej (w związku z zakończeniem działalności 

komórki organizacyjnej Poradnia Chirurgii Stomatologicznej).  

 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, przy czym jedną z polis złożono do rejestru z kilkudniowym 

opóźnieniem. Nieprawidłowości dotyczące niedotrzymania ustawowego terminu przekazania 

dokumentów ubezpieczenia oc do organu rejestrowego są nienaprawialne.  

Wobec powyższego wydaje się następujące zalecenia pokontrolne do realizacji 

w terminie 7 dni (od daty otrzymania): 

1. dostarczenie pełnej treści, tj.  3 strony polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc, 

zawartej w dniu 13.09.2016 r. na okres od 17.09.2016 r. do 16.09.2017 r. 

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. 

 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. 

     

   

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 

http://www.csioz.rpwdl.gov.pl/

