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 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  2016r. przeprowadzili kontrolę 

problemową w podmiocie leczniczym pn.: KOŁO ŻARSKIE TOWARZYSTWO 

POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ,  ul. św. Brata Alberta 4 w Żarach ,  

prowadzącego  działalność leczniczą w zakładzie leczniczym pn. HOSPICJUM 

ŚW. BRATA ALBERTA, ul.  Pszenna 2 w Żarach.  

 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  

02 grudnia 2016r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) i podpisanym przez Pana Stefana 

Łyskawa - Prezesa Zarządu kontrolowanego podmiotu leczniczego i odesłanym 

do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16.12.2016r. bez wniesienia zastrzeżeń 

do treści protokołu.  

 W dniu kontroli zespół kontrolny stwierdził  następujące nieprawidłowości:  

1. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 09.07.2015r. zawarta na okres  

od  09.07.2015r.  do 08.07.2016r. przedłożona została w dniu 21.07.2015r.,  

(po ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3, ustawy o dz. leczniczej).  

2. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 01.07.2016r. za okres od dnia 

09.07.2016r. do dnia 08.07.2017r. przekazano do organu rejestrowego w dniu 
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29.07.2016r. (po ustawowym terminie wynikającym z art. 25 ust. 3 oraz z naruszeniem 

art. 107 ust. 1 ustawy o d.l.).  

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego.  

Niezłożenie polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ustawowym terminie 

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

nienaprawialne. W dniu 16.12.2016r. dostarczono do LUW pismo z dnia 15.12.2016r. znak: 

L.dz. ALys/190.2016, podając przyczyny nieterminowego przedłożenia polis ubezpieczenia 

oc.  

Wobec powyższego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się. 

  

       

 


