
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki                                 

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

 

 

                                                                 

 

 

Gorzów Wlkp., 23 listopada 2022 r. 
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e-mail: magdalena.flis@lubuskie.uw.gov.pl 
 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE GUBIŃSKIM 

       66 - 620 Stargard Gubiński 1 

   
 

Dotyczy: przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli problemowej, 

nr księgi rejestrowej: 000000003832-W-08* 

 
 

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

upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

27 czerwca 2022 r. przeprowadzili kontrolę problemową podmiotu leczniczego 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE GUBIŃSKIM, 

prowadzącego zakład leczniczy  

Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stargardzie Gubińskim, 66 – 620 Stargard Gubiński 1 

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką 

i dzieckiem, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym Kontrolowanemu 

17 listopada 2022 r. i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

22 listopada 2022 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu. 
 
 

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli: 

a) Struktura organizacyjna kontrolowanego zakładu leczniczego była niezgodna  

z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. 

b) Kontrolowany dysponował Regulaminem Organizacyjnym, który  

nie spełniał wymagań art. 24 ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej w zakresie struktury organizacyjnej kontrolowanej Jednostki.  

c) Ustalono, że Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

w Stargardzie Gubińskim nie spełniał wymogów określonych w art. 42 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w zakresie wskazanym 

wyżej. 
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d) Brak aktualizacji Biuletynu Informacji Publicznej (dot. Statutu i Regulaminu 

Organizacyjnego). 

e) Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie braku dokumentów potwierdzających 

przeprowadzenie przeglądu technicznego w przypadku wagi niemowlęcej, 

wykorzystywanej w kontrolowanej Jednostce. 

Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Kontrolowany usunął stwierdzone 

nieprawidłowości i uchybienia w zakresie pkt a) – e). 

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

 

 

 
 

Podstawa prawna: 
 

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). 

 

 

   

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


