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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 26 października 2016 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym pn.: PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA NEUROMED 

w Zielonej Górze, przy ul. Urszuli 10. 

 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 

14.12.2016 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) i podpisanym przez Pana Macieja 

Pilarczyka w dniu 23.01.2017 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

W dniu kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• Podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z dnia 

15.05.2014 r. na okres  od 16.05.2014 r. do 15.05.2015 r. naruszając termin określonym 

w art. 25 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. W/w polisa została złożona do organu 
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prowadzącego rejestr po terminie określonym w art. 25 ust 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) 

oraz  art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.  

•  Podmiot leczniczy nie złożył w terminie określonym w art. 25 ust. 3 ustawy 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej z dnia 14.05.2016 r. za okres od dnia 16.05.2016 r. do dnia 

15.05.2017 r. Naruszył także art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 

• Adres podmiotu leczniczego widniejący w księdze rejestrowej jest niezgodny 

z faktycznym adresem widniejącym w bazie KRS i REGON. Nastąpiło naruszenie art. 

107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. 

• Podmiot leczniczy nie posiadał regulaminu organizacyjnego zgodnego z ustawą 

o działalności leczniczej. 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu 

leczniczego. 

Wobec powyższego, na podstawi art. 112 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:   

1) złożyć wniosek o wpis zmian do RPWDL dot. zmiany w księdze  rejestrowej adresu 

siedziby podmiotu leczniczego, 

2) złożyć do Wydziału Zdrowia  Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego regulamin organizacyjny 

zgodny z ustawą o działalności leczniczej. 

Termin realizacji zaleceń 14 dni liczonych od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Na podstawie art. 108 ust. 2 pkt 4 i art. 112 ust. 7 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej  

w przypadku niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych podmiot wykonujący działalność 

leczniczą zostanie wykreślony z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

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

oczekuję informacji o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń,  

a także o działaniach podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach 

niepodjęcia tych działań.  
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