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            Pan 

(…) 

ul. 9 Maja 8a 

68-200 Żary 

 

 

 

 

dot. RPWDL- nr księgi 000000171264-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 04 października 2016 r. przeprowadzili planową 

kontrolę problemową w prowadzonym przez Pana zakładzie leczniczym: MED-EST 

w Żarach przy ul. 9 Maja 8a. 

          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 Panu w dniu  30 

listopada 2016 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

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

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

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.  

Kontrola  wykazała następujące nieprawidłowości:  

- podmiot leczniczy nie zastosował obowiązującego 14-dniowego terminu określonego  

w art.107 ust.1 ww. ustawy zgłoszenia zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą, tj. złożenia wniosku o wpis zmian do rejestru  dot. zmiany adresu zakładu 

leczniczego oraz zmiany adresu jednostki organizacyjnej, odpowiednich zmian identyfikatorów 

terytorialnych według faktycznego miejsca wykonywania działalności leczniczej: Żary, 

ul. 9 Maja 8a, w księdze rejestrowej figurował adres: 68-213 Lipinki Łużyckie, ul.Główna 

25/1; 

- podmiot leczniczy nie dostosował zgodności wpisów adresu zakładu leczniczego w księdze 

rejestrowej z wpisem w rejestrze REGON (jednostka lokalna), według faktycznego miejsca 
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wykonywania działalności leczniczej, t.j.: Żary, ul. 9 Maja 8a. Do identyfikacji zakładu 

leczniczego służy 14-znakowy numer REGON - §13 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz 

szczegółowych zasad ich nadawania (Dz.U. z 2012 r. poz. 594); 

- podmiot leczniczy nie zastosował obowiązującego do dnia 15 lipca 2016 r. 7-dniowego 

terminu określonego w art.25 ust.3 ustawy o działalności leczniczej  dot. obowiązku złożenia 

polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 

350 000 euro na wszystkie zdarzenia  na okres od 29.09.2015 r. do 28.09.2016 r. zawartą 

w dniu 28.09.2015 r. (wraz z wnioskiem o wpis zmian do rejestru); 

- regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej; 

- nie okazano dokumentu potwierdzającego stan techniczny spirometru Easy One.   

 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego. 

 

Podczas kontroli złożono polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zawartą w dniu 28.09.2015 r na sumę gwarancyjną 350 000 euro na wszystkie 

zdarzenia na okres od 29.09.2015 r. do 28.09.2016 r., której nie zgłoszono do rejestru i nie 

figurowała w księdze rejestrowej. Jednakże, nie złożył Pan wniosku o wpis zmian dot. wpisu 

ww polisy, która nadal nie figuruje w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego, o czym został 

Pan poinformowany w trakcie kontroli. 

W wyniku kontroli podjął Pan czynności w celu usunięcia nieprawidłowości i w dniu 26 

października 2016 r. wpłynął  wniosek o wpis zmian do rejestru, który został odesłany do 

uzupełnienia. Uzupełniony wniosek o wpis zmian dot. zmiany adresu zakładu leczniczego 

oraz jednostki organizacyjnej według faktycznego miejsca wykonywania działalności 

leczniczej, t.j.: Żary, ul. 9 Maja 8a, zgodny z rejestrem REGON (jednostka lokalna) złożono do 

rejestru w dniu 05.12.2016 r.  Wpis do rejestru został dokonany w dniu 06.12.2016 r., 

jednocześnie wysłano zaświadczenie w systemie RPWDL. 

Protokół kontroli podpisany przez Pana wpłynął do tut. Urzędu w dniu 11.01.2017 r. wraz 

z załączonymi dokumentami: Kartą techniczną spirometru z potwierdzeniem wykonania 

okresowego przeglądu stanu technicznego w dniu 14.03.2016 r. oraz wskazanym terminem 

następnego badania: wrzesień 2017 r.; dyplomem uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie 

medycyny rodzinnej wydanym przez Ministra Zdrowia w dniu 27.11.2001 r., zaświadczeniem 

REGON z dnia 01.12.2016 r. 

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 

14 dni (od daty otrzymania niniejszego pisma): 

1. Złożenie elektronicznego wniosku w aplikacji www.csioz.rpwdl.gov.pl o wpis zmian 

dot. wpisu polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartej 

w dniu 28.09.2015 r. na sumę gwarancyjną 350 000 euro na wszystkie zdarzenia na 

http://www.csioz.rpwdl.gov.pl/
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okres od 29.09.2015 r. do 28.09.2016 r. - art.25 ust.3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2015 poz. 618 z późn.zm.), obowiązującego do dnia 

15 lipca 2016 r. 

2. Złożenie aktualnego regulaminu organizacyjnego uwzględniającego strukturę 

organizacyjną zgodną ze stanem faktycznym oraz księgą rejestrową, spełniającego 

wymagania określone w art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej. 

Jednocześnie, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma 

pokontrolnego, oczekuję informacji o przyczynach nie stosowania obowiązującego 14-

dniowego terminu określonego  w art.107 ust.1 ww. ustawy zgłoszenia zmian do organu 

rejestrowego oraz obowiązującego do dnia 15 lipca 2016 r. 7-dniowego terminu określonego 

w art.25 ust.3 w/w ustawy dot. złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących 

umów obowiązkowego ubezpieczenia oc wraz z odpowiednim wnioskiem o wpis zmian do 

rejestru.  

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. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2016 poz.1764.)  

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


