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MEDIRAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

ul. Górczyńska 17 

66-400 Gorzów Wielkopolski  

  

 

 

dot. RPWDL – nr księgi 000000187530-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 dniach 13 i 20 kwietnia 2018 r. przeprowadzili planową kontrolę 

problemową w zakładzie leczniczym: Centrum Medyczne Mediraj Sp. z o. o. Sp. K 

w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Górczyńska 17,  prowadzącym działalność leczniczą 

w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności 

wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności 

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

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu 

23 maja 2018 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

30 maja 2018 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

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

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja była aktualna 

z zastrzeżeniem, że nie przedłożono dokumentów potwierdzających odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe personelu medycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Personel medyczny powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do udzielania 

świadczeń zdrowotnych potwierdzone odpowiednimi dokumentami (prawo wykonywania 

zawodu, dyplomy, certyfikaty, itp.). Sprzęt i urządzenia medyczne są na bieżąco serwisowane, 

co jest udokumentowane odpowiednim wpisem w paszportach technicznych. Aktualna 

odpowiednia polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc jest zawarta zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 

ww. ustawy. Regulamin organizacyjny został odpowiednio poprawiony podczas czynności 

kontrolnych. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

personelu medycznego do udzielania świadczeń zdrowotnych. 
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Stan w księdze rejestrowej powinien być zgodny z prawdą, co podmiot leczniczy 

potwierdza w oświadczeniu składanym do rejestru RPWDL, zgodnie z art. 100 ust. 2 ww 

ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym, w przypadku nie podjęcia 

działalności leczniczej przez komórki organizacyjne: Poradnia lekarza rodzinnego, Poradnia 

pielęgniarki POZ, Poradnia położnej POZ, Punkt szczepień, Poradnia preluksacyjna, 

które według uzyskanych wyjaśnień oraz dokumentów, podejmą działalność po otrzymaniu 

kontraktu Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (sprawa jest 

w toku), należy złożyć odpowiedni wniosek o wpis zmian do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą dotyczący ich wykreślenia. 

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne: 

1. Dostarczenie kopii (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje (m.in. prawo wykonywania zawodu, dyplomy uzyskania 

tytułów naukowych, specjalizacji medycznych, itp.): lekarzy, fizjoterapeutów, 

pielęgniarek, itp. wybranych komórek organizacyjnych według przedłożonego wykazu 

podczas kontroli: Dział fizjoterapii, Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej, Poradnia 

onkologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia kardiologiczna - w terminie 14 dni. 

2. Złożenie informacji o podjęciu działalności leczniczej przez komórki organizacyjne: 

Poradnia lekarza rodzinnego, Poradnia pielęgniarki POZ, Poradnia położnej POZ, 

Punkt szczepień, Poradnia preluksacyjna wraz z wykazem personelu w terminie 

14 dni od daty uzyskania kontraktu z LOW NFZ lub w przypadku nie uzyskania 

kontraktu z LOW NFZ - złożenie odpowiedniego wniosku o wpis zmian do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl) dot. 

wykreślenia z rejestru wymienionych komórek organizacyjnych.  

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 ww 

ustawy o działalności leczniczej, aktualne informacje na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl/wydz

iałzdrowia.  

Podmiot leczniczy, powinien posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające 

wymaganiom określonym w art. 22 ww ustawy, lub opinię (w formie postanowienia) 

właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpływie niespełniania wymagań na 

bezpieczeństwo pacjentów (art. 207 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 poz.160 z późn. zm.). 

 

      Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

  
Bożena Chudak 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 
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