
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

 

 

Gorzów Wlkp.,17 grudnia 2021 r. 

 

 

 

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.5.2021.LMac 

Sprawę prowadzi: Lilianna Maciaszek 

Telefon: 95 7851157 

e-mail: lilianna.maciaszek@lubuskie.uw.gov.pl 

 

 

Pani 

Irena Surowiec 

„SIMED”  

ul. Kostrzyńska 2 A 

66 – 470 Kostrzyn nad Odrą 

   

 

dot. przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej  kontroli  problemowej – 

planowej – nr księgi 000000185944-W-08 

 

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

(Dz. U. z 2021 r., poz. 711), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 5 października  2021 r. przeprowadzili planową kontrolę 

problemową w podmiocie leczniczym Irena Surowiec „SIMED”, prowadzącym zakład 

leczniczy: SIMED Specjalistyczna Przychodnia Lekarsko-Pielęgniarska ul.  Kostrzyńska 2 a, 

66-470  Kostrzyn nad Odrą. 

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 do kontrolowanej 

jednostki w dniu 3 grudnia  2021 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym 

do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9 grudnia  2021 r. bez wniesienia zastrzeżeń 

do treści protokołu.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził następujące 

nieprawidłowości i uchybienia: 

● Podmiot leczniczy nie posiadał polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za okres 

od  01.01.2020 r. do 05.10.2021 r.  oraz  za okres od 06.10.2021 r. do  11.10.2021 r. Wobec 

powyższego występuje brak  polis OC i ciągłości umów ubezpieczenia oc za okres 

od  01.01.2020 r. r. do 11.10.2021 r., (co jest nienaprawialne) i niezgodne z rozporządzeniem 

Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 866).   
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W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

● Podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku podania do wiadomości pacjentów informacji - 

nie opublikował na stronie internetowej, o  których  mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711).  

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych (daty zakończenia kontroli)  Podmiot 

leczniczy usunął  ww.  uchybienie. 

●  Stan organizacyjny skontrolowanych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego był 

niezgodny w dniu kontroli z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych (daty zakończenia kontroli)  Podmiot 

leczniczy usunął  ww. nieprawidłowość. 

Za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialny jest podmiot leczniczy. 

W wyniku oględzin pomieszczeń w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kostrzyńska 2 a oraz  

przedłożonej dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono 

nieprawidłowości w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, o których 

mowa w art. 17 ust. 1. pkt 1, 2, 3 ustawy od działalności leczniczej. Na podstawie 

sprawdzonych dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne zatrudnionego 

personelu medycznego, zespół kontrolny stwierdził, że świadczenia zdrowotne w 

kontrolowanej jednostce  wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną. 

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki 

o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej  m.in. o obowiązku 

zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem 

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


