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          NIEPUBLICZNY ZAKŁAD  

                                                                PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C.                

                                                               „FLORENCJA” 

                                                                66-100 Sulechów 

 

 

ZALECENIA POKONTROLNE 

 

 

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

U. z 2018 r. poz. 160 z późn.zm.), upoważnieni pracownicy Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu 25.10.2019 r., 28.10.2019 r., 

19. 11.2019 r. i 20.11.2019 r. kontrolę problemową w podmiocie leczniczym 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C.  

„FLORENCJA” w Sulechowie (Nr księgi w RPWDL000000003874) prowadzącym zakład 

leczniczy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ SC 

FLORENCJA   ul. 1 Maja 7, 66 – 100 Sulechów  

Kontrolą problemową zostały objęte gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej przy: 

 Szkole Podstawowej nr 1, ul. Styczniowa 23 w Sulechowie, 

 Szkole Podstawowej nr 2, ul. 1 Maja 7 w Sulechowie, 

 Szkole Podstawowej nr 3, ul. Piaskowa 52 w Sulechowie, 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Armii Krajowej 75 

w Sulechowie,  

 LO,  ul. Licealna 10 w Sulechowie, 

 Szkole Podstawowej nr 6, ul. Św. Kingi 1 w Zielonej Górze, 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
   w Gorzowie Wielkopolskim 

         ul. Jagiellończyka 8 
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 Zespole Edukacyjnym nr 8 przy Szkole Podstawowej, ul. Zawada – Szkolna 24 

w Zielonej Górze, 

 Szkole Podstawowej w Nietkowicach  98, 

 Szkole Podstawowej, ul. Jagielnicka 97 w Brodach, 

 Szkole Podstawowej, ul. pl. Szkolny 10 w Cigacicach, 

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi 

i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

W związku z ustaleniami i wnioskami przedstawionymi w protokole kontroli podpisanym 

przez Panią Wiesławę Turzańską  współwłaściciela zakładu leczniczego NIEPUBLICZNY 

ZAKŁAD PIELĘGNIAREK MEDYCYNY SZKOLNEJ SC FLORENCJA ul. 1 Maja 7, 

66 – 100 Sulechów w dniu 20. 12. 2019 r. bez wniesienia zastrzeżeń, na podstawie art.112 

ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuję niniejsze 

zalecenia pokontrolne oraz zobowiązuje podmiot do:  

1. zmiany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą adresu komórki 

pn. „Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy LO 

Sulechów”, zgodnie z faktycznym miejscem udzielania świadczeń (w terminie 7 dni 

od daty otrzymania powyższego zalecenia), 

2. zmiany nazw komórek w regulaminie organizacyjnym, zgodnie z wpisem do Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą oraz usunięcia z regulaminu 

organizacyjnego komórki pn. „Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Brodach filia Pomorsko” (w terminie 7 dni 

od daty otrzymania powyższego zalecenia), 

3. wyposażenia  Gabinetu Zdrowotnej i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole 

Podstawowej w Cigacicach w co najmniej jedną umywalkę z baterią z ciepłą i zimną 

wodą, dozownik z mydłem w płynie, dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym, 

pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, zgodnie 

z  wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 595). 

(w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższego zalecenia). 

 

W trakcie kontroli kontrolowany podmiot wyeliminował uchybienia w  zakresie:  
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 braku oznakowania podmiotu leczniczego, 

 niezgodnego z wpisem do RPWDL oznakowania Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej 

i Pomocy Przedlekarskiej przy Szkole Podstawowej nr 1, 

 niezgodnego z wpisem do RPWDL oznakowania Gabinetu Profilaktyki Zdrowotnej 

i Pomocy Przedlekarskiej dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 2. 

 Kontrolowany podmiot przedłożył zespołowi kontrolnemu do wglądu odpowiednie 

dokumenty, potwierdzające wyeliminowanie tych uchybień. W związku z powyższym, 

zaleceń w ww. zakresie nie wydaje się. 

Jednocześnie oczekuję w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszych 

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

w celu realizacji zaleceń lub przyczynach niepodjęcia tych działań.  

Zgodnie z art.108 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), niezastosowanie się do zaleceń 

pokontrolnych stanowi podstawę do wykreślenia podmiotu leczniczego z Rejestru Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą.  

Niniejsze zalecenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a                                                                        

                                                                                 

  
                                                                                        Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  

                                                                                                        Bożena Chudak  

                                                                                                             Dyrektor  

                                                                                          Wydziału Zdrowia 

                                                                                                                                                                                                                

 


