
Protokół kontroli problemowej  

podmiotu leczniczego 

z dnia 28 lutego 2013r. 

1. Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu:               

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C. 

„FLORENCJA” (...). 

Nr księgi w RPWDL  000000004038-W-08 

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:   

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Pielęgniarek Medycyny 

Szkolnej sc FLORENCJA (...).  

  

3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych   -  28 lutego 2013r. 

4. Data zakończenia czynności kontrolnych   -  28 lutego 2013r. 

5. Zespół kontrolny w składzie: 

a) Teresa Sepska - inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 63-1/2013  z dnia 22 lutego 2013r. 

b) Grzegorz Prygoń – starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, członek zespołu, posiadający  upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 63-2/2013  z dnia 22 lutego 2013r. 

6. Przedmiot kontroli:  Ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, 

przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego  

oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

7. Okres objęty kontrol ą  - od 1.07.2011r.  do dnia kontroli. 

8. Imi ę i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: 

– Wiesława Turzańska - wspólniczka spółki  

9. Opis stwierdzonego stanu faktycznego                                                                                                                             

Niepubliczny Zakład Pielęgniarek Medycyny Szkolnej sc FLORENCJA w Sulechowie, 

został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Zielonogórskiego 
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decyzją z dnia 31.08.1998r. W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą nadany został numer księgi rejestrowej : 000000004038-08.  

Od dnia wprowadzenia przepisów ustawy o działalności leczniczej podmiot leczniczy  

nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej. 

Data rozpoczęcia działalności  – 01.10.1998r. 

Data zmiany wpisu do rejestru  – 21.01.2013r.  

Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek 

organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez  Wojewodę Lubuskiego:  

  
• Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz pomieszczeń (nazwa): zgodne 

 z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.  

• Liczba jednostek organizacyjnych ogółem  -   1   zgodna w tym : 
- jednostki org. nie wpisane do rejestru:   nie dotyczy. 
- jednostki org., które nie prowadzą działalności :  nie dotyczy  
  

• Liczba komórek organizacyjnych    -   13  zgodna  w tym:  
- komórki org. nie wpisane do rejestru: nie dotyczy  
- komórki org., które nie prowadzą działalności :  nie dotyczy  
  

Kody resortowe cz. V: zgodne 

Kody resortowe cz. VI: zgodne 

Kody resortowe cz. VII: zgodne 

Kody resortowe cz. VIII: zgodne 

Kody resortowe cz. IX: zgodne 

Kody resortowe cz. X:   zgodne 

Inne ustalenia kontroli :  

1. Główna siedziba zakładu mieści się w Gimnazjum Nr 2 przy ul. 1 Maja 7 

w Sulechowie w budynku dwukondygnacyjnym niedostosowanym dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zajęcia dla osób niepełnosprawnych 

odbywają się na parterze. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest we wtorki od godz. 

1100 do 1430, czwartki od godz. 1100 do 1430, piątki od godz. 730 do 1430. Gabinet 

mieści się na pierwszym piętrze, toaleta dla personelu medycznego jest wspólna  

z personelem pedagogicznym szkoły. Świadczenia zdrowotne są udzielane zgodnie  

z harmonogramem pracy uwzględniającym liczbę uczniów i planem godzin 

lekcyjnych zatwierdzonym przez NFZ.    
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W Niepublicznym Zakładzie Pielęgniarek Medycyny Szkolnej sc FLORENCJA świadczą 

usługi:  4 pielęgniarki:  

– 1 pielęgniarka dyplomowana posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 

     środowiskowych higieny szkolnej i kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 

     środowiskowych, 

– 1 pielęgniarka dyplomowana posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 

     środowiskowych. 

– 2 pielęgniarki dyplomowane posiadające kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 

      środowiska nauczania i wychowania.   

Podczas kontroli udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu dyplomy zawodów 

medycznych i ukończonych kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek i aktualne prawa 

wykonywania zawodu. 

Dokumentacja uzupełniająca dot. Gimnazjum Nr 2 w Sulechowie przy ul. 1 Maja 7:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 18-19 

• Zaświadczenie dot. użyczenia gabinetu na czas nieokreślony z dnia 15.01.2009r.  

                                                                                                                 - akta spr. str. 20-21 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze (...) z dnia 12.12.2006r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 22-23 

• Oświadczenie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów w Gimnazjum nr 2 w Sulechowie przy 

ul. 1 Maja 7.                                                                                             - akta spr. str. 24-25 

2. Gabinet Medycyny Szkolnej przy SP Nr 1 przy ul. 31 Stycznia 23 w Sulechowie 

mieści się w budynku dwukondygnacyjnym niedostosowanym dla osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest w poniedziałki  

od godz. 725 do 1430, środy od godz. 1100 do 1430, piątki od godz. 725 do 1430. Gabinet 

mieści się na pierwszym piętrze, toaleta dla personelu medycznego jest wspólna  

z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. SP Nr 1 przy ul. 31 Stycznia 23 w Sulechowie:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 26-27 

• Umowa użyczenia gabinetu na czas nieokreślony z dnia 30.12.2005r. i 2 aneksy do umowy 

                                                                                                                 - akta spr. str. 28-33 
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• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 12.12.2006r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 34-35 

• Porozumienie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów SP Nr 1 w Sulechowie przy ul. 1 Maja 7. 

                                                                                                                 - akta spr. str. 36-37 

3. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół, ul. Piaskowa 52  w Sulechowie 

mieści się w budynku trzykondygnacyjnym z podjazdem dla osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest codziennie od godz. 

725 do 1500. Gabinet mieści się na parterze, toaleta dla personelu medycznego jest wspólna  

z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Zespołu Szkół przy ul. Piaskowej 52 w Sulechowie:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 38-39 

• Umowa użyczenia gabinetu na czas nieokreślony z dnia 01.05.2011r.   - akta spr. str. 40-41 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 12.12.2006r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 42-43 

• Oświadczenie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Zespole Szkół w Sulechowie  

przy ul. Piaskowej 52.                                                                              - akta spr. str. 44-45 

4. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Armii 

Krajowej 75 w Sulechowie mieści się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu  

dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny 

jest codziennie od godz. 725 do 1500. Gabinet mieści się na parterze, toaleta dla personelu 

medycznego jest wspólna z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Armii 

Krajowej 75 w Sulechowie:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 46-47 

• Umowa użyczenia gabinetu na czas nieokreślony Nr (...) z dnia 02.01.2008r.   

                                                                                                                 - akta spr. str. 48-49 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 12.12.2006r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 50-51 



 5 

• Oświadczenie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 75.                                             - akta spr. str. 52-53 

5. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Gimnazjum Nr 3, ul. Kingi 1 w Zielonej Górze 

mieści się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu dla osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest w I i III środę 

miesiąca od godz. 800 do 1430. Gabinet mieści się na pierwszym piętrze, toaleta  

dla personelu medycznego jest wspólna z personelem pedagogicznym szkoły. 

Dokumentacja uzupełniająca dot. Gimnazjum Nr 3 w Zielonej Górze przy ul. Kingi 1:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 54-55 

• Umowa użyczenia gabinetu na czas nieokreślony z dnia 01.09.2008r.   

                                                                                                                 - akta spr. str. 56-59 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 08.09.2008r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 60-61 

• Oświadczenie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Gimnazjum Nr 3 w Zielonej Górze 

przy ul. Kingi 1.                                                                                       - akta spr. str. 62-63 

6. Gabinet Medycyny Szkolnej przy LO Sulechów, ul. Licealna 10 w Sulechowie mieści  

się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest w poniedziałki od godz. 730  

do 1430, we wtorki od godz. 730 do 1100, czwartki od godz. 730 do 1100, Gabinet mieści  

się na parterze, toaleta dla personelu medycznego jest wspólna z personelem 

pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie przy  

ul. Licealnej 10:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 64-65 

• Oświadczenie na udostępnienie gabinetu na czas nieokreślony z dnia 16.09.2008r.   

                                                                                                                 - akta spr. str. 66-67 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 12.12.2006r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 68-69 
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• Oświadczenie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Liceum Ogólnokształcących  

w Sulechowie przy ul. Licealnej 10.                                                       - akta spr. str. 70-71 

7. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Zawadzie przy ul. Szkolna 24 

mieści się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu dla osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest co drugi czwartek 

od godz. 730 do 1330. Gabinet mieści się na parterze, toaleta dla personelu medycznego  

jest wspólna z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Szkoły Podstawowej w Zawadzie przy ul. Szkolnej 24:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 72-73 

• Oświadczenie na udostępnienie gabinetu na czas nieokreślony z dnia 17.09.2008r.   

                                                                                                                 - akta spr. str. 74-75 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 08.09.2008r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 76-77 

• Oświadczenie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Szkole Podstawowej w Zawadzie 

przy ul. Szkolnej 24.                                                                                - akta spr. str. 78-79 

8. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Bukowie mieści  

się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest w każdą środę od godz. 725 do 1030. 

Gabinet mieści się w wydzielonej części piwnicy szkoły, toaleta dla personelu 

medycznego jest wspólna z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Szkoły Podstawowej w Bukowie :  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 80-81 

• Zgoda na udostępnienie gabinetu na czas nieokreślony z dnia 27.08.2008r.    

                                                                                                                 - akta spr. str. 82-83 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 12.12.2006r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 84-85 

• Oświadczenie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Szkole Podstawowej w Bukowie. 

                                                                                                                 - akta spr. str. 86-87 
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9. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Nietkowicach mieści  

się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest w I i III środę miesiąca od godz.  

800 do 1300. Gabinet mieści się na pierwszym piętrze i świadczy usługi z rozdziałem 

czasowym z pedagogiem szkolnym, toaleta dla personelu medycznego jest wspólna  

z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Szkoły Podstawowej w Nietkowicach:  

Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                                   - akta spr. str. 88-89 

• Oświadczenie na udostępnienie gabinetu na czas nieokreślony z dnia 15.09.2008r. 

                                                                                                                 - akta spr. str. 90-91 

• Decyzja PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 21.05.2012r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                          - akta spr. str. 92-95 

• Porozumienie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Szkole Podstawowej  

w Nietkowicach.                                                                                      - akta spr. str. 96-97 

10. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej, ul. Jagielnicka 97 w Brodach 

mieści się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu dla osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest w II i IV środę 

miesiąca od godz. 800 do 1300. Gabinet mieści się na parterze, toaleta dla personelu 

medycznego jest wspólna z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Szkoły Podstawowej w Brodach przy ul. Jagielnickiej 97:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                             - akta spr. str. 98-99 

• Zaświadczenie na udostępnienie gabinetu na czas nieokreślony z dnia 05.01.2009r.   

                                                                                                             - akta spr. str. 100-101 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 12.12.2006r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                      - akta spr. str. 102-103 

• Porozumienie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Szkole Podstawowej w Brodach 

przy ul. Jagielnickiej 97.                                                                    - akta spr. str. 104-105 

11. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Gimnazjum w Pomorsku przy ul. Chrobrego 51 

mieści się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu dla osób poruszających  
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się na wózkach inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest w II i IV środę 

miesiąca od godz. 800 do 1400. Gabinet mieści się na parterze, toaleta dla personelu 

medycznego jest wspólna z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Gimnazjum w Pomorsku przy ul. Chrobrego 51:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                         - akta spr. str. 106-107 

• Oświadczenie na udostępnienie gabinetu na czas nieokreślony z dnia 05.01.2009r.   

                                                                                                             - akta spr. str. 108-109 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (....) z dnia 12.12.2006r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                      - akta spr. str. 110-111 

• Porozumienie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Gimnazjum w Pomorsku przy  

ul. Chrobrego 51.                                                                                - akta spr. str. 112-113 

12. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Kijach 141 A mieści  

się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu dla osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny jest co drugi czwartek od godz.  

800 do 1300. Gabinet mieści się na parterze, toaleta dla personelu medycznego jest wspólna  

z personelem pedagogicznym szkoły.  

Dokumentacja uzupełniająca dot. Szkoły Podstawowej w Kijach:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                         - akta spr. str. 114-115 

• Oświadczenie na udostępnienie gabinetu na czas nieokreślony z dnia 15.01.2009r.   

                                                                                                             - akta spr. str. 116-117 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 08.09.2008r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.                                      - akta spr. str. 118-119 

• Porozumienie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Gimnazjum w Pomorsku przy  

ul. Chrobrego 51.                                                                                    - akta spr. str. 120-121 

13. Gabinet Medycyny Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Cigacicach  

przy Placu Szkolnym 10 mieści się w budynku dwukondygnacyjnym bez podjazdu  

dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Gabinet medycyny szkolnej czynny 

jest co drugi wtorek od godz. 800 do 1300. Gabinet mieści się na parterze, toaleta dla 

personelu medycznego jest wspólna z personelem pedagogicznym szkoły.  
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Dokumentacja uzupełniająca dot. Szkoły Podstawowej w Cigacicach przy Placu Szkolnym 10:  

• Wykaz wykonywanych świadczeń zdrowotnych i ilość pacjentów, posiadany sprzęt  

w gabinecie.                                                                                         - akta spr. str. 122-123 

• Zgoda na udostępnienie gabinetu na czas nieokreślony z dnia 30.09.2008r. 

                                                                                                             - akta spr. str. 124-125 

• Postanowienie PPIS w Zielonej Górze Nr (...) z dnia 19.09.2008r.  opiniująca pozytywnie 

pomieszczenie gabinetu medycyny szkolnej.   - akta spr. str. 126-127 

• Oświadczenie woli współpracy pielęgniarek wykonujących świadczenia w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej na rzecz uczniów przy Szkole Podstawowej w Cigacicach 

ul. Plac Szkolny 10.                                                                            - akta spr. str. 128-129 

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : 

• Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego dostosowany do ustawy o działalności 

leczniczej. Informacja o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej zawarta  

w § 9 regulaminu organizacyjnego mówiąca o niepobieraniu opłat za udostępnianie 

dokumentacji medycznej oraz informacja dot. udzielana świadczeń zdrowotnych zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i obowiązującą umową z NFZ stanowiącej treść  

§ 8 pkt 1 regulaminu organizacyjnego, podano do ogólnej wiadomości w gabinetach 

medycyny szkolnej. 

• Umowa Spółki cywilnej „FLORENCJA” z dnia 20 sierpnia 1998r. i Uchwała Nr 3  

do umowy spółki cywilnej Florencja zawarta w dniu 20.08.1998r.  

• Aneks do umowy spółki cywilnej FLORENCJA z dnia 20.08.1998r.  

• REGON – 14 cyfrowy - wpisany w księdze rejestrowej. 

• Zaświadczenia o działalności gospodarczej wszystkich wspólników. 

• Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (....) Nr polisy (...) zawarta na okres 

od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Ww. Polisa została zgłoszona w terminie do RPWDL 

i jest wpisana w księdze rejestrowej.   

Powyższe dokumenty udostępniono zespołowi kontrolnemu do wglądu w dniu kontroli. 

Stwierdzone nieprawidłowości:  

Nie stwierdzono. 
  

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Pielęgniarek Medycyny 

Szkolnej sc FLORENCJA był zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 
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działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Dokumentacja wymagana 

do rejestru była aktualna. 

Podmiot leczniczy dostosował wpisy w księdze rejestrowej do rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych  

oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012r., poz. 594) oraz do ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217). 

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał  

adnotacji w książce kontroli  pod poz.  nr 3 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 217) oraz  ustawy z dnia  2 lipca 2004r.  

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

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych 

kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U., z 2012r. poz. 

594), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą  

(Dz. U. Nr 293, poz. 1729), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r.  

w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach 

dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2011r. Nr 

221, poz. 1319 ze zm.). 

  
Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem podmiot 

wykonujący działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów 

stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności 

kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

Podmiot wykonujący działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności 

kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

− 1 egz. przekazano wspólnikom spółki NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNIAREK 

MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C. „FLORENCJA”,   

−   2 egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej 

w Delegaturze  LUW w Zielonej Górze, 
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−   kopie akt (potwierdzone za zgodność z oryginałem) pozostawiono w aktach 

  Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu  Wojewódzkiego w Gorzowie 

  Wlkp. 

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

Zielona Góra, dnia  5 kwietnia 2013r.     

      Podpisy osób kontrolujących: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                    Niepubliczny Zakład Pielęgniarek 

                                                                                                           Medycyny Szkolnej FLORENCJA  

                                                                                                            w Sulechowie 

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu  
Miejscowość   Sulechów      data 22.04.2013r.                           Podpis   Wiesława Turzańska                                                                                                                  

                                                                                                                                           /Pieczątka podmiotu leczniczego  
                                                                                                                                            oraz podpis właściciela  zakładu  

                                                                                                                                               lub osoby upoważnionej / 

  

Odmawiam podpisania protokołu z powodu...................................................................... 

  Miejscowość...........................................data.......................    Podpis....................................                                                                                                                 

                                                                                                                                           /Pieczątka podmiotu leczniczego  
                                                                                                                                            oraz podpis właściciela  zakładu  

                                                                                                                                               lub osoby upoważnionej / 

  

  

  
Do akt kontroli dołączono: 

− zawiadomienie o kontroli podmiotu tworzącego zakład - akta spr. str.   1-2 

− upoważnienia do kontroli     - akta spr. str.   3-6 

− oświadczenia do kontroli     - akta spr. str.  7-10 

− program kontroli      - akta spr. str. 11-17 
  

Sporządziła: Teresa Sepska 
 

 
 (…) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r.  
o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). 
 

INSPEKTOR 
w Wydziale Polityki Społecznej 

 
 

Teresa Sepska 

ST. INSPEKTOR 
w Wydziale Polityki Społecznej 

 
 

Grzegorz Prygoń 


