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PS-II.9612.5.2012.WKan                                                                   
 

 Gorzów Wielkopolski, dnia 09  maja 2012r. 

 

 
 
 

                                                                             Pani 
                                                                             Krystyna Nierobisz – Chrzanowska 

ul. Puszkina 22 
                                                      66 – 436 Słońsk 

 
 

   

     
 

   
 ZALECENIA POKONTROLNE  

 
 

 

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

(Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz art. 79 a ust. 1 i ust 6 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. 

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.), upoważnieni 

pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu 28 marca 2012r. 

przeprowadzili kontrolę problemową w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „NASZE 

ZDROWIE” ul. Puszkina 22 w  Słońsku. 

 

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką 

i dzieckiem   

W toku kontroli ustalono, że podmiot kontrolowany zadania w zakresie objętym kontrolą 

realizuje zgodnie ze statutem oraz regulaminem porządkowym zapewniając dostępność do usług 

zdrowotnych, nie posiada natomiast regulaminu organizacyjnego. 

Mając na uwadze ustalenia i wnioski przedstawione w protokole kontroli  oraz stwierdzone 

nieprawidłowości za, które ponosi odpowiedzialność Pani Krystyna Nierobisz – Chrzanowska jako 

właściciel przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego przekazuję zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję 

podmiot do: 

1. zwiększenia liczby wykonanych przez pielęgniarki POZ badań przesiewowych u dzieci          

w wieku 2, 4 lat,  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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2. realizowania przez pielęgniarki POZ  testów przesiewowych u dzieci w wieku 5 lat 

zadeklarowanych do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „NASZE ZDROWIE” 

w Słońsku, 

3. ustalenia regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w myśl 

art. 23 i art. 24 ustawy o działalności leczniczej. 

 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszych zaleceń 

pokontrolnych informacji o sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o działaniach podjętych 

w celu realizacji  tych zaleceń  lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

Niniejsze zalecenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Oddział LCZP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

3. a/a 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska 
Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


