
 

W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

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

 

                                  Gorzów Wlkp.,  10 grudnia 2021 r. 
 

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.7.2021 

Wasz znak: nie dotyczy 

Sprawę prowadzi: Mateusz Wiącek 

Telefon: + 48 95 785 11 60 

e-mail: mateusz.wiacek@lubuskie.uw.gov.pl 

 

NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego 

S.C.   

ul. Odrodzenia 32 

67-300 Szprotawa 

 

   

dot. przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej  kontroli  problemowej –

planowej, nr księgi 000000003848-W-08* 

 

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

upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 

28 września 2021 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w podmiocie leczniczym 

NZOZ Zespół Praktyk Lekarza Rodzinnego S.C., prowadzącym zakład leczniczy pn. Zespół 

Praktyk Lekarza Rodzinnego s.c. H. Migas, G. Wojtkowiak, Z. Wilczyński, K. Roszak, ul. 

Odrodzenia 32 67-300 Szprotawa.  

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 4 listopada 2021 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym 

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

do treści protokołu.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości 

i uchybienia: 

a) Regulamin organizacyjny, nie spełniał wymagań art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dokument nie zawierał w treści wszystkich 

wymaganych elementów.  

b) Stwierdzono nieprawidłowości w zakresie regularnego i zgodnego z zaleceniami 

producenta wykonywania przeglądów technicznych Aparatu EKG Aspel AsCARD 

MrGrey oraz braku ważnego przeglądu technicznego tego aparatu w okresie od 

1 stycznia 2020 r. do 2 marca 2020 r. 

c) Zestaw przeciwwstrząsowy ratujący życie, w którego skład wchodzą produkty 

lecznicze, które mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę, felczera lub 

starszego felczera był niekompletny. 
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W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami, zawartymi w ww. 

protokole, zobowiązuję podmiot do:  

 

a) Dostosowania uchwalonego w dniu 1 stycznia 2020 r. regulaminu do wymogów  

art. 24 ust 1 ustawy o działalności leczniczej w zakresie wymaganej treści, zgodnie 

z protokołem kontroli problemowej z dnia 28 października 2021 r. 

 

b) Regularnego i zgodnego z zaleceniami producenta wykonywania przeglądów 

technicznych Aparatu EKG Aspel AsCARD MrGrey oraz każdego innego sprzętu 

podlegającego obowiązkowi okresowych przeglądów. 

 

c) Uzupełnienia zestawu przeciwwstrząsowego  o brakujące produkty lecznicze, które 

mogą być podawane przez lekarza, lekarza dentystę,  felczera lub starszego 

felczera, zgodnie z protokołem kontroli problemowej z dnia 28 października 2021 r. 

oraz z listą wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w  sprawie wykazu produktów 

leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym 

świadczeniem zdrowotnym oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład 

zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1772) 

 

W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, oczekuję 

informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych lub 

przyczynach ich nie podjęcia.  

 

Ponadto przypominam, 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. 

 

 

Podstawa prawna: 

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. 

zm.). 

 

 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 
 


