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Samodzielny Publiczny Szpital 

dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

w Międzyrzeczu 

ul. Poznańska 109 

66-300 Międzyrzecz  

 

 

 

dot. RPWDL – nr księgi 000000004004-W-08 

  

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniach 13 i 20 kwietnia 2018 r. przeprowadzili planową kontrolę 

problemową w komórkach organizacyjnych: 

 Całodobowy Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości (kod 005); 

 Całodobowy Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (kod 032); 

 Całodobowy Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu  

   dla Dorosłych (kod 035); 

 Oddział Psychiatryczny Dzienny (kod 036). 

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 w dniu 15 

października 2018 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

17 października 2018 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Niezgodna liczba łóżek - 38 ze stanem w księdze rejestrowej - 35 w Całodobowym 

Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości (kod 005); 

2. Niezgodna liczba łóżek - 26 ze stanem w księdze rejestrowej - 30 w Całodobowym 

Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (kod 032). 

 

W trakcie kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą zgodnie z wpisem 

do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, z zastrzeżeniem, że zarejestrowany 

Oddział Psychiatryczny Dzienny został przygotowany do rozpoczęcia działalności leczniczej  
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i oczekuje na zawarcie kontraktu z NFZ, a liczba łóżek w dwóch ww. oddziałach nie była 

zgodna z wpisem do rejestru. Zespół kontrolny wziął pod uwagę złożone wyjaśnienia 

Dyrektora w sprawie niezgodności liczby łóżek ze stanem w rejestrze (pismo z dnia 

12.09.2018 r., znak: SPSNPCH-DN-0704-01/18) w sprawie niezgodności liczby łóżek 

w kontrolowanych oddziałach wynikającej z realizacji zadań, w tym z nakazu sądowego, 

obowiązujących procedur oraz warunków rozliczeń objętych umową z NFZ). 

Podmiot leczniczy posiadał aktualną dokumentację. Personel medyczny posiadał 

odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych. Sprzęt i urządzenia medyczne 

były na bieżąco serwisowane, co jest dokumentowane odpowiednim wpisem w paszportach 

technicznych. Aktualna odpowiednia polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc była zawarta 

zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. Regulamin organizacyjny spełniał wymagania 

określone w art.23, 24 ustawy o działalności leczniczej i był aktualny. 

Podkreślić należy, że stan faktyczny powinien być zgodny ze stanem zgłoszonym do 

rejestru i figurującym w księdze rejestrowej, co podmiot leczniczy potwierdza w oświadczeniu 

składanym do rejestru RPWDL, zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej.  

W związku z powyższym, w przypadku nie podjęcia działalności leczniczej przez 

komórki organizacyjne: Oddział Psychiatryczny Dzienny, który według uzyskanych 

wyjaśnień oraz dokumentów, podejmie działalność po otrzymaniu kontraktu Lubuskiego 

Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (sprawa jest w toku), należy złożyć 

odpowiedni wniosek o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

dotyczący ich wykreślenia. 

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne: 

1. Złożenie informacji o dostosowaniu liczby łóżek w Całodobowym Oddziale Leczenia 

Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości (kod 005), Całodobowym Oddziale Rehabilitacji 

Neurologicznej (kod 032) do stanu w księdze rejestrowej lub złożenie odpowiedniego 

wniosku o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

(www.rpwdl.csioz.gov.pl) dot. aktualizacji liczby łóżek w ww. komórkach 

organizacyjnych:  - w terminie 14 dni. 

2. Złożenie informacji o podjęciu działalności leczniczej przez komórkę organizacyjną: 

Oddział Psychiatryczny Dzienny z faktyczną datą rozpoczęcia działalności wraz 

z wykazem personelu oddziału w terminie 14 dni od daty uzyskania kontraktu z LOW 

NFZ lub w przypadku nie uzyskania kontraktu z LOW NFZ - złożenie odpowiedniego 

wniosku o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

(www.rpwdl.csioz.gov.pl) dot. wykreślenia z rejestru wymienionej komórki 

organizacyjnej.  

 

Jednocześnie, 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.  

 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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Ponadto przypominamy, 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, aktualne informacje na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl/wydz

iałzdrowia.  

Podmiot leczniczy, powinien posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające 

wymaganiom określonym w art. 22 ww ustawy, lub opinię (w formie postanowienia) 

właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpływie niespełniania wymagań na 

bezpieczeństwo pacjentów (art. 207 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 poz.160 z późn. zm.). 

 

                            Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 
                                     Anna Duczapska 

                                                  Kierownik Oddziału Kształcenia i Spraw Medycznych 

                   w Wydziale Zdrowia     


