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PS-II.9612.12.2012.WKan 

                                                              Gorzów Wlkp., dnia 31 października 2012 r. 
 

 
 

 
Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta 

Babiszkiewicz, Maria Duchnowska, Grzegorz 

Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania 

Suszek, Janina Krystyna Tumiłowicz   

                                                                       w Gorzowie  Wlkp.  

 

 

 
 
 

                                                                              

     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 4 i 5 października 2012r. 

przeprowadzili kontrolę problemową w Miejskim Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

„Osiedle Staszica” Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. w Gorzowie Wlkp., ul. Baczyńskiego 24 

 

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 Zespołowa Praktyka Lekarska s.c. Elżbieta 

Babiszkiewicz, Maria Duchnowska, Grzegorz Kusiak, Elżbieta Płonka, Ilona Sroka, Melania Suszek, 

Janina Krystyna Tumiłowicz jako właściciel przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, przekazuję 

zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuję podmiot do: 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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1. Ustalenia regulaminu organizacyjnego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w myśl 

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

2. Dokonania zmiany w księdze rejestrowej dotyczącej komórki organizacyjnej - Gabinet 

pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej, w przypadku nie podpisania umowy z LOW NFZ       

na działalność pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej. 

3. W trybie natychmiastowym uzupełnić wyposażenie neseseru położnej POZ o zestaw              

do porodu nagłego. 

4. Rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej przez lekarzy POZ dotyczącej wykonanych 

badań bilansowych u dzieci i młodzieży w poszczególnych grupach wiekowych,                     

ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich elementów składowych tego badania, 

wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.09.Nr139,poz1139 ze zm.) 

zał. nr 1, część III. „Warunki realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym 

badań przesiewowych” 

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 zalecenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Oddział LCZP Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

3. a/a 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Małgorzata Krasowska – Marczyk 
Dyrektor  

Wydziału Polityki Społecznej 


