
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 
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Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Pielęgniarki POZ i Położnej POZ „ZDROWIE” 

Elżbieta Czarnecka, Lidia Janas,  

Agata Pawłowska s.c. 

ul. Poznańska 15/2 

66 – 320 Trzciel 

 

 

Dotyczy: przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli problemowej, 

nr księgi rejestrowej: 000000003956-W-08* 

Na podstawie art. 111 ust. 2 oraz art. 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711) oraz art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.  

Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), upoważnieni pracownicy Wydziału 

Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 24 maja 2021 r. przeprowadzili 

kontrolę problemową podmiotu leczniczego NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PIELĘGNIARKI POZ I POŁOŻNEJ POZ „ZDROWIE” ELŻBIETA CZARNECKA, LIDIA JANAS,  

AGATA PAWŁOWSKA S.C.. ul. Poznańska 15/2, 66-320 Trzciel. 

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 

12 października 2021 r. i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  

14 października 2021 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu. 
 

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli: 

a) W dniu kontroli stwierdzono brak wagi medycznej ze wzrostomierzem w zakresie 

wyposażenia gabinetu pielęgniarki i położnej POZ.  

b) Stwierdzono nieprawidłowość w zakresie braku dokumentów potwierdzających 

wykonanie przeglądów technicznych w przypadku detektora tętna płodu. 

c) W trakcie kontroli ustalono, że zakład leczniczy nie posiada pomieszczenia 

sanitarno – higienicznego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych.
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Do dnia zakończenia czynności kontrolnych Kontrolowany usunął stwierdzone 

nieprawidłowości i uchybienia w zakresie pkt a) i b). 

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

Podkreślić należy, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie wyrobu medycznego do 

udzielania świadczeń zdrowotnych, nieposiadającego dokumentacji potwierdzającej 

wykonanie działań serwisowych i przeglądów i  jest naruszeniem art. 90 ustawy z dnia 20 

maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 z późn. zm.), (Dz. U. z 

2020 r. poz. 186). 

 

 

Podstawa prawna: 
 

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


