
 

 

 

WZ-VIII.9612.1.9.2019.MWią                                         Gorzów Wlkp., dnia  14 lipca 2020 r. 

 

 

       Pan 

       Marek Działoszyński 

       Prezes Zarządu 

Szpitala Uniwersyteckiego  

im. K. Marcinkowskiego  

            w Zielonej Górze Sp. z o. o 

 

 

Nr księgi rejestrowej: 000000004068-W-08  

 

Na podstawie art. 111 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),  w dniu 02 grudnia 2019 r.  

została przeprowadzona  kontrola doraźna  w podmiocie leczniczym pn.: Szpital 

Uniwersytecki im. K. Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.  

Kontrola została przeprowadzona przez Zespół kontrolny, w skład którego wchodził 

Konsultant Wojewódzki w  dziedzinie nefrologii dziecięcej oraz pracownik Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Kontrola została przeprowadzona 

w zakresie oceny zgodności z przepisami prawa udzielania ambulatoryjnych świadczeń 

zdrowotnych w dziedzinie nefrologii dziecięcej, w tym oceny ich dostępności i jakości, a także 

realizacji kształcenia podyplomowego.  

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym podmiotowi 

leczniczemu w dniu  07 maja 2020 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO). Podmiot 

leczniczy nie wniósł zastrzeżeń do niniejszego protokołu.  

 

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami i nieprawidłowościami, zawartymi w ww. 

protokole, zobowiązuję podmiot do:  

1. Zmiany oznaczenia (tabliczki z nazwą) na drzwiach komórki mieszczącej się w gabinecie 

nr 107 oraz zmiany danych na stronie internetowej w zakresie nazwy komórki udzielającej 

ambulatoryjnych świadczeń w zakresie nefrologii dziecięcej, zgodnie z RPWDL, lub: 

2. Dostosowanie zapisów w RPWDL do stanu faktycznego poprzez zarejestrowanie 

w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą komórki pn. „Poradnia 

nefrologiczna dla dzieci”. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

 



3. Aktualizacji załącznika „Harmonogram- Zasoby” do umowy nr 0402/0186/19II 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zawartej 

pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim, 

a Szpitalem Uniwersyteckim imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółką 

z ograniczoną odpowiedzialnością, w zakresie danych dotyczących sprzętu 

wykorzystywanego do udzielania ambulatoryjnych świadczeń w zakresie nefrologii 

dziecięcej, zgodnie ze stanem faktycznym. 

4. Umieszczania opisu udzielonego świadczenia w  kartach informacji dla lekarza kierującego.  

 

 

 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.  

 Ponadto przypominam, 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. 

 

 

 
 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 

 


