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

U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 10 maja 2019 r. oraz w dniu 13 maja 2019 r. przeprowadzili planową kontrolę 

problemową  w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Międzyrzeczu, ul.  Konstytucji 3 Maja 35, pn.: 

„SZPITAL MIĘDZYRZECKI SP. Z O.O. SZPITAL IM. PIĘCIU ŚW. BRACI 

MIĘDZYRZECKICH W MIĘDZYRZECZU”, prowadzącym działalność leczniczą w rodzaju: 

stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne.  

  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  27.05.2019 r. 

(potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 

13.06.2019 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości, tj.: oznakowanie kontrolowanego Oddziału 

Internistyczno – Kardiologicznego z Pododdziałem Udarowym w dniu 10.05.2019 r. nie było zgodne 

z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W oznakowaniu 

oddziału figurowała nazwa „Oddział  Internistyczno – Kardiologiczny”, tymczasem w księdze  

rejestrowej na dzień kontroli wpisana była nazwa „Oddział Internistyczno – Kardiologiczny 

z Pododdziałem Udarowym”.  

 Pismem z dnia 13.05.2019 r. Pan Edward Tyranowicz – Prezes Zarządu Szpitala 

Międzyrzeckiego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością złożył wyjaśnienie w sprawie złożenia 

wniosku o zmianę w organie rejestrowym dot. zmiany nazwy oddziału z „Oddziału Internistyczno – 

Kardiologicznego z Pododdziałem Udarowym” na „Oddział  Internistyczno – Kardiologiczny”. Podmiot 

leczniczy w dniu  16.05.2019 r. złożył do organu rejestrowego wniosek dot. m.in. zmiany nazwy 

oddziału, jednakże  w dniu 17.05.2019 r. wniosek został odesłany do uzupełnienia w zakresie adresów 

poczty elektronicznej  i strony internetowej. Po uzupełnieniu wniosku, w dniu 22.05.2019 r.  organ 

rejestrowy wydał zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

w systemie elektronicznym  https://rpwdl.csioz.gov.pl.       

W trakcie czynności kontrolnych pouczono także podmiot leczniczy o obowiązkach 

wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz.2190 
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z późn. zm.), m.in. o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych 

objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

 

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


