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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 28 listopada 2016r. przeprowadzili kontrolę problemową 

w podmiocie leczniczym pn.: Magdalena Grzesiak –  EM-MED, 66-340 Goraj 

36/3 ,  prowadzącego  działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. 

FRESH-MED MAGDALENA GRZESIAK GABINETY STOMATOLOGICZNE , 

ul. Niepodległości  1  w Skwierzynie.  

 Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu 

leczniczego, 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 zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu  

29 grudnia 2016r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) i podpisanym przez Panią 

i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 05.01.2017r. bez wniesienia 

zastrzeżeń do treści protokołu.  

 W dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził  następujące nieprawidłowości:  

1. Polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za 2014r./2015r./2016r. 

nie zostały przedłożone w ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3  oraz z art. 

107. ust. 1 ustawy o dz. leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.; Dz. U. 

z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).  

2. Nazwy: podmiotu leczniczego, zakładu leczniczego oraz komórki organizacyjnej 

w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych nie były zgodne z danymi wpisanymi 

w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  
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Niezłożenie polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ustawowym terminie 

określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej jest nienaprawialne 

(podmiot leczniczy w dniu kontroli oświadczył, że złoży wniosek do organu rejestrowego 

dotyczący aktualizacji wpisów w księdze rejestrowej.). Na interwencję zespołu kontrolnego, 

podmiot leczniczy w dniu kontroli dokonał  oznakowania zgodnie z wpisem w rejestrze.  

  Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu 

leczniczego.  

 W dniu 17.01.2017r. podmiot leczniczy złożył wniosek o wpis zmian w rejestrze 

w zakresie wynikającym z art. 107 ust. 1 oraz z art. 25 ust. 3  ustawy o dz. leczniczej; 

dołączył także  polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres od 07.10.2014r. 

do dnia 06.10.2016r. Jednakże wniosek odesłano do uzupełnienia w dniu 20.01.2017r. 

w systemie teleinformatycznym, wymieniając nieprawidłowości, które należy uzupełnić. 

Do dnia 23 stycznia 2017r. nie uzupełniono wniosku.  

 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.  

 

  

       

 


