
 

 

 

WZ-V.9612.1.11.2018. SArm  Gorzów Wlkp., dnia  24 stycznia  2019 r. 

 
      ALMED Andrzej Marciniak 

      ul. Żeglarska 1 

66-300 Kostrzyn nad Odrą  

  

 

 

dot. RPWDL - nr księgi 000000180316-W-08 

 

 

  

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 22 listopada 2018 r przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym: 

Poradnia Medycyny Pracy w Kostrzynie nad Odrą, ul. Żeglarska 1.  

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami 

określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu 

21 grudnia 2018 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

31 grudnia 2018 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego 

w okresie od 19.01.2018 r. do 19.04.2018 r.; 

 spirometr ML 3500/MK8 Viasys seria SN:61486 oraz aparat EKG BTL-08 MT+seria: 

073P-B-03066 nie posiadały paszportu technicznego; 

 dwa urządzenia do badania wzroku OPTEC oraz audiometr AS608 i  audiometr Amplivox 

170 nie posiadały ważnych przeglądów technicznych. 

W trakcie kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Natomiast dokumentacja nie była 

aktualna w zakresie potwierdzenia dokonywania przeglądów technicznych sprzętu medycznego 

– sprzęt nie był na bieżąco serwisowany, co powinno być udokumentowane odpowiednim 

wpisem w paszportach technicznych.  

W dniu 04 stycznia 2019 r. dostarczono dokumenty potwierdzające dokonanie 

brakujących podczas kontroli przeglądów technicznych sprzętu medycznego. I tak: 

 spirometr ML 3500/MK8 Viasys seria SN:61486 – raport techniczny z dnia 29 maja 

2018 r., termin następnego przeglądu maj 2019 r. 

 aparat EKG BTL-08 MT+seria: 073P-B-03066 – wpis z dnia 13 grudnia 2018 r. 

w paszporcie technicznym, data następnego przeglądu 13 grudnia 2019 r.; 
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 dwa urządzenia do badania wzroku OPTEC - wpisy z dnia 27 listopada 2018 r. w dwóch 

paszportach technicznych, data następnego przeglądu 27 listopada 2021 r.; 

 audiometr AS608 - wpis z dnia 13 grudnia 2018 r. w paszporcie technicznym, data 

następnego przeglądu 13 grudnia 2019 r.; 

 audiometr Amplivox 170 – umieszczono adnotację (na dostarczonym paszporcie 

technicznym audiometru AS608), że aparat został wysłany do serwisu. 

Jednocześnie, dostarczono polisę obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą zawartą w dniu 22 czerwca 2017 r. z innym podmiotem, 

tj.: ALMED Marciniak Spółka Jawna w Kostrzynie nad Odrą z siedzibą w tym samym obiekcie 

przy ul. Żeglarskiej 1/1 na okres od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. na sumę 

gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia, która nie likwiduje stwierdzonego podczas 

kontroli braku ciągłości ubezpieczenia w okresie od 19.01.2018 do 19.04.2018 r.  

W piśmie dostarczonym w dniu 04 stycznia 2019 r. złożono wyjaśnienie dot. przerwy 

w  okresie obowiązkowego ubezpieczenia oc  z winy ubezpieczyciela. 

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne: 

1. dostarczenie kopii dokumentu (paszportu technicznego) audiometru Amplivox 170 – 

zawierającego wpis o dokonanym przeglądzie technicznym wraz z terminem kolejnego 

przeglądu technicznego (aparat został wysłany do serwisu). 

2. zawieranie kolejnych umów obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą w terminach nie powodujących przerw w okresie 

ubezpieczenia. 

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, 

oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub 

przyczynach ich nie podjęcia.  

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. Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art. 105 ust. 2 

ustawy o działalności leczniczej.  

 

         

                       
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


