
 

 

Protokół kontroli problemowej 

podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu  25-26 czerwca 2018 r. 

 

1. Przedmiot kontroli: ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami 

określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 

2. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:  

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE 

ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów - nr księgi w RPWDL -  000000004069-W-08 

prowadzący zakłady lecznicze: 

  Przyjazny Szpital w Sulechowie  - w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne - szpitalne; 

 ZESPÓŁ PORADNI W SULECHOWIE - w rodzaju: ambulatoryjne świadczenia 

zdrowotne. 

 OPIEKA PIELĘGNACYJNA - w rodzaju: stacjonarne i całodobowe świadczenia 

zdrowotne – inne niż szpitalne. 

3.  Zespół kontrolny w składzie: 

● Lilianna Maciaszek - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu         

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodnicząca zespołu, posiadająca upoważnienie 

Wojewody Lubuskiego Nr 86-1/2018  z dnia 27 kwietnia 2018 r. 

● Stanisława Armata - inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - członek zespołu, posiadająca upoważnienie Wojewody 

Lubuskiego Nr 86-2/2018  z dnia 27 kwietnia 2018 r.                   (w aktach sprawy) 

4. Okres objęty kontrolą  - od 01.04.2018 r.  do dnia 30.04.2018 r. 

5. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień w trakcie czynności 

kontrolnych/ wizytacji pomieszczeń. 

- Pani (…) - Dyrektor szpitala, 

- Pan (…) – lek. med. Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa, 

-Pani (…) – Pielęgniarka oddziałowa oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej – 

współuczestniczyła w trakcie wizytacji  kontrolowanego j.w. oddziału, 
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- Pani (…) – Pielęgniarka dyplomowana – zastępca pielęgniarki  oddziałowej na oddziale 

chorób wewnętrznych - współuczestniczyła w trakcie wizytacji  kontrolowanego j.w. 

oddziału. 

6.  Opis stwierdzonego stanu faktycznego   

Podmiot leczniczy pn.: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W SULECHOWIE, ul. Zwycięstwa 1 w Sulechowie, został wpisany 

do rejestru zakładów opieki zdrowotnej w dniu 31.08.1998 r. W Rejestrze Podmiotów 

Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego 

zarejestrowany jest pod numerem księgi rejestrowej 000000004069-W-08. Podmiotem 

tworzącym Szpitala  jest Powiat Zielonogórski. Według stanu w rejestrze, podmiot prowadzi 

działalność leczniczą w zakładach leczniczych w Sulechowie, ul. Zwycięstwa 1, w zakresie 

stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych – szpitalnych, stacjonarnych 

i całodobowych świadczeń zdrowotnych – innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych 

świadczeń zdrowotnych. Nazwa podmiotu leczniczego oraz zakładów leczniczych jest zgodna 

z wpisem w bazie Krajowego Rejestru Sądowego (www.krs.gov.pl)  oraz  w bazie REGON 

(www.stat.gov.pl). Podmiot leczniczy w dniu 01.06.2012 r. był kontrolowany przez 

Wojewodę Lubuskiego w zakresie oceny zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad 

matką i dzieckiem na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.  

        (w aktach sprawy) 

7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, zakładów leczniczych, jednostek i komórek 

organizacyjnych podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego (na dzień 26.06.2018 r.):  

● Oznakowanie podmiotu oraz  kontrolowanego zakładu leczniczego pn.  „Przyjazny Szpital 

w Sulechowie”  - było zgodne z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą.  

 ● Oznakowanie kontrolowanych i funkcjonujących komórek organizacyjnych było zgodne 

z danymi wpisanymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

● Liczba  zakładów leczniczych podmiotu leczniczego ogółem  -  3  zakłady są wpisane  

do rejestru, co jest niezgodne  ze stanem ustalonym w dniu 26.06.2018 r. - nie funkcjonował  

zakład leczniczy pn.  „ OPIEKA PIELĘGNACYJNA”. 

● Liczba jednostek organizacyjnych ogółem  -   7  jednostek organizacyjnych wpisanych jest do 

rejestru, co jest niezgodne w odniesieniu do stanu faktycznego zastanego w trakcie wizytacji. 

http://www.krs.gov.pl/
http://www.stat.gov.pl/
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Wg stanu na dzień 26.06.2018 r. nie funkcjonowała jednostka organizacyjna pn.  „Zakład 

Opiekuńczo – Leczniczy w Sulechowie”. 

● Liczba komórek organizacyjnych    - 56 komórek organizacyjnych wpisanych jest do  rejestru, 

co jest niezgodne ze stanem faktycznym ustalonym w trakcie wizytacji. W dniu 26.06.2018 r.  

nie funkcjonowało 12 komórek organizacyjnych.  

● Na dzień kontroli wpisane kody charakteryzujące specjalności komórek organizacyjnych 

podmiotu leczniczego, kody funkcji ochrony zdrowia oraz kody charakteryzujące  dziedziny 

medycyny – w odniesieniu do funkcjonujących i objętych kontrolą komórek, były zgodne  

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

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

594 z późn. zm.).    

● Statut nie spełniał wymagań art. 42 ustawy o działalności leczniczej, w szczególności  ust. 2 

pkt 4. dot. dot. struktury organizacyjnej wpisanych komórek organizacyjnych   (przedłożono 

do wglądu). 

● Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej, 

w szczególności :  ust. 1 pkt  3  dot. struktury organizacyjnej wpisanych zakładów leczniczych 

oraz ust. 1 pkt 7 dot. organizacji i zadań poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych   

(przedłożono do wglądu). 

8. Ustalenia kontroli:  

W dniu 25 .06.2018 r. kontrolą objęto następujące Oddziały szpitalne, w których świadczone 

są usługi zdrowotne: 

● Oddział Chirurgiczny Ogólny z pododdziałem Chirurgii Onkologicznej - znajduje się 

na II piętrze obiektu (zarejestrowany pod nr 001 i oznakowany zgodnie z wpisem do rejestru).  

Oddział posiada 12 sal chorych z łazienkami i telewizorami (w tym 8 sal 3- łóżkowych, jedna 

sala 2- łóżkowa, dwie sale 1- łóżkowe) oraz sala 2- łóżkowa intensywnej opieki medycznej.  

Część sal jest monitorowanych. Pomieszczenia są czyste. W dniu kontroli liczba łóżek 

ogółem wynosiła 30 (zgodna z wpisem do rejestru). W wydzielonej części oddziału 

zlokalizowany jest blok operacyjno-zabiegowy (2 wejścia). Na korytarzu oddziału mieszczą 

się: pokój ordynatora, 2 gabinety lekarskie, gabinet oddziałowej, dyżurka pielęgniarek, punkt 

pielęgniarski, za którym jest gabinet do przygotowywania lekarstw, 2 gabinety zabiegowe, 

2 magazyny, pomieszczenia porządkowe (w tym brudownik); świetlica dla pacjentów; 

kuchenka do przygotowywania posiłków; 2 wc dla personelu. Świadczenia zdrowotne 

udzielane są przez wykwalifikowany personel medyczny.        (w aktach sprawy) 
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● Oddział Chorób Wewnętrznych - znajduje się na parterze (wysokim) obiektu 

(zarejestrowany pod nr 002 i oznakowany zgodnie z wpisem do rejestru).  Na oddziale jest 11 

sal chorych,  w tym  5 sal 3- łóżkowych, dwie sale 4-łóżkowe, 2 sale 2-łóżkowe, sala 1-

 łóżkowa oraz sala intensywnej opieki medycznej 2-łóżkowa. W większości sale 

są z łazienkami (oprócz jednej sali 2-łóżkowej i sali IOM). W dniu kontroli liczba łóżek 

ogółem wynosiła 30 (zgodna z wpisem do rejestru). Na korytarzu oddziału mieszczą się: 

pokój ordynatora, pokój lekarski (dzienny i nocny), gabinet oddziałowej, pokój pielęgniarek, 

2 gabinety diagnostyczno - zabiegowe, sekretariat; kuchenka do przygotowywania posiłków; 

pokój socjalny; brudownik;  2 wc dla personelu i pacjentów z łazienkami. Przy wejściu na ten 

oddział znajduje się także sala „pro morte”. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez 

wykwalifikowany personel medyczny. Posiłki dla pacjentów hospitalizowanych sprowadzane 

są przez firmę zewnętrzną (catering). Dostęp do oddziałów odbywa się zarówno klatką 

schodową, a także dojechać windą (szpital posiada dwie windy). Posiłki dla pacjentów 

hospitalizowanych sprowadzane są przez firmę zewnętrzną (catering). 

            (w aktach sprawy) 

W wyniku oględzin ustalono, że kontrolowane komórki organizacyjne szpitala 

funkcjonują zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą.   

W trakcie wykonywanych  czynności kontrolnych, w dniu 25.06.2018 r. podmiot leczniczy 

przedłożył  zespołowi  kontrolującemu:  

● Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą w dniu  03.04.2018 r. za okres 

od dnia 15.04.2018 r. do dnia 14.04.2019 r. oraz  polisę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zawartą w dniu 10.04.2017 r. za okres od dnia 15.04.2017 r. do dnia 14.04.2018 r.  

(ciągłość zawieranych umów jest zachowana). 

● Umowę użytkowania nieruchomości.                                            (w aktach sprawy) 

W dniu 26.06.2018 r. kontrolą objęto oddziały szpitalne, które w dniu kontroli 

nie funkcjonowały: 

● Oddział Neurologiczny (kod 068) oraz Oddział Udarowy (kod 069). Z informacji 

uzyskanej od Z - cy Dyrektora ds. lecznictwa - w  przygotowaniu są pomieszczenia, w starym 

budynku szpitala, na I piętrze. Przeprowadzono oględziny tych pomieszczeń, w wyniku 

których stwierdzono, że pomieszczenia wymagają kapitalnego remontu. Ponadto 
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w pomieszczeniach nie ma żadnego sprzętu. W pomieszczeniach z przeznaczeniem 

planowanego oddziału udarowego – podłogi i ściany wyłożone są płytkami. 

W wyniku oględzin ustalono, że kontrolowane komórki organizacyjne nie funkcjonują, 

co jest niezgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.   

         (w aktach sprawy) 

W trakcie wykonywanych  czynności kontrolnych, w dniu 26.06.2018 r. podmiot leczniczy 

przedłożył  zespołowi  kontrolującemu:  

● Uchwałę NR XLIII.273.2018 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 8 lutego 2018 r. 

w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Sulechowie. 

● Uchwałę NR XLII.263.2017 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie zmiany statutu SPZOZ w Sulechowie. 

● Wykazy sprzętu medycznego dot. kontrolowanych komórek organizacyjnych, z podaniem 

producenta, rokiem produkcji, nr fabrycznym, paszportem (wgląd do paszportów), wskazaniem 

następnego terminu przeprowadzenia przeglądu. Zespół kontrolny sprawdził atesty i certyfikaty 

specjalistycznego sprzętu medycznego używanego w zakładzie leczniczym - sprzęt serwisowany 

jest zgodnie z wymogami producenta (dot. sprzętu wymagającego serwisowania). Wykazy 

z załączonymi paszportami nie wzbudzały zastrzeżeń.  

● Wykazy personelu medycznego pełniącego dyżury (grafiki),  w kontrolowanych komórkach 

organizacyjnych, tj. dyżury lekarzy w okresie od 27.04.2018 r. do 30.04.2018 r. oraz plan pracy 

pielęgniarek na kwiecień 2018 r. Zespół kontrolny dokonał wglądu do dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje medyczne i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń. 

● Zestawienie danych  dot. liczby wykonanych świadczeń i liczby pacjentów w oddziałach 

objętych kontrolą w okresie od 01.04.2018 r. do 30.04.2018 r.  

● Lek. med. (…)  –Z-ca  Dyrektora Szpitala przedłożył wykaz  komórek organizacyjnych, które na 

dzień 26 czerwca 2018 r. nie funkcjonują, tj.  

- Poradnia neonatologiczna (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną 040); 

- Poradnia laktacyjna (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną 042); 

- Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej (kod resortowy identyfikujący komórkę 

organizacyjną 044); 

- Poradnia położniczo – ginekologiczna w Babimoście  (kod resortowy identyfikujący komórkę 

organizacyjną 049); 

- Poradnia położniczo – ginekologiczna w Kargowej (kod resortowy identyfikujący komórkę 

organizacyjną 050); 

- Poradnia patologii ciąży  (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną 051); 
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- Dyspozytornia  (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną 057); 

- Ośrodek rehabilitacji medycznej dziennej  (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną 

065); 

- Oddział neurologiczny (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną 068); 

- Oddział udarowy (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną 069); 

- Zakład opiekuńczo - leczniczy (kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjną 071); 

- Zakład opiekuńczo – leczniczy dla dzieci i młodzieży (kod resortowy identyfikujący komórkę 

organizacyjną 072). 

Zobowiązał się także,  że w ciągu 14 dni w powyższej sprawie  złożone zostanie wyjaśnienie.  

  (w aktach sprawy)  

Wyjaśnienia  wniesione do protokołu: 

Nie zwizytowano pozostałych komórek organizacyjnych , jednakże Pani Beata Kucuń  - 

Dyrektor szpitala w trakcie kontroli oświadczyła, że oprócz w/w 12 komórek organizacyjnych, 

pozostałe komórki organizacyjne wpisane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność 

Leczniczą  na  dzień  26.06.2018 r., funkcjonują zgodnie z ich wpisem. 

Pismem z dnia 06.07.2018 r. Pani (…) złożyła wyjaśnienie w sprawie nie wykreślonych 

komórek organizacyjnych oraz aktualizacji  statutu i regulaminu organizacyjnego. 

Poinformowała m.in. że: 

1. Poradnie: neonatologiczna i laktacyjna udzielały świadczeń zdrowotnych w ramach 

konsultacji przy oddziale neonatologicznym; 

2. Poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej udzielała  świadczeń w ramach Poradni 

chirurgii ogólnej; 

3. Poradnie położniczo - ginekologiczne  w Babimoście i Kargowej  oraz patologii ciąży 

udzielały świadczeń w ramach poradni położniczo-ginekologicznej w Sulechowie.  

4. Przez cały czas podmiot leczniczy podejmował próby zakontraktowania świadczeń j.w. 

Gdy powstał projekt scalenia świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych poradni 

przyszpitalnych w jedną zryczałtowaną umowę podstawowego szpitalnego 

zabezpieczenia, liczono na uzyskanie dodatkowych środków na te poradnie w ramach 

ryczałtu.  

5. W związku z otrzymaniem od LOW NFZ informacji, że nie Szpital nie otrzyma  kontraktu 

dla  dodatkowych poradni, w październiku 2017 r. podjęto działania  dot. wprowadzenia 

zmian w statucie i regulaminie porządkowym, celem  zaktualizowania struktury 

organizacyjnej w podmiocie leczniczym. Uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 

21 grudnia 2017 r. i Rady Społecznej z dnia 14.12.2017 r.  nie uwzględniły zmian  

wnoszonych przez podmiot leczniczy.  Wobec powyższego podmiot leczniczy podjął 

kolejne działania mające na celu zaktualizowanie  struktury organizacyjnej  w podmiocie 
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leczniczym. Zwołanie ponownego posiedzenia Rady Społecznej oraz Rady Powiatu  

opóźniało się z powodu choroby personelu administracyjnego Starostwa Powiatowego, 

a także  personelu administracyjnego szpitala.  

6. Oddział neurologiczny oraz oddział udarowy zostały utworzone celem współpracy 

ze szpitalem w Ciborzu, w zakresie wspólnego udziału w postępowaniu konkursowym na 

świadczenie usług medycznych stacjonarnych w zakresie neurologii ze świadczeniami 

udarowymi. Podjęta współpraca nie przyniosła oczekiwanych rezultatów z uwagi na 

ostateczny brak ogłoszenia przedmiotowego konkursu przez LOW NFZ. 

7. W dniu 28 czerwca 2018 r. został  uchwalony nowy statut SPZOZ w Sulechowie.  

8. Zarejestrowane komórki organizacyjne w zakresie rehabilitacji medycznej dziennej oraz 

zakładu opiekuńczo-leczniczego (w tym także dla dzieci) są w stanie oczekiwania na 

ogłoszenie konkursu  na w/w świadczenia. 

9. Aktualnie trwają prace nad zmianami w regulaminie organizacyjnym i po zakończeniu 

tego procesu, podmiot leczniczy zobowiązuje się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  

zmian złożyć wniosek o dokonaniu wpisu zmian w  rejestrze. 

(w aktach sprawy)  

Stwierdzone nieprawidłowości: 

1. Przedłożony podczas kontroli  statut nie spełniał wymagań art. 42 ustawy o działalności 

leczniczej, w szczególności  ust. 2 pkt 4. dot. dot. struktury organizacyjnej wpisanych 

komórek organizacyjnych. W dniu 23.08.2018r. podmiot leczniczy przekazał do tut. 

Urzędu Uchwałę Nr XVVIII.300.2018 Rady powiatu Zielonogórskiego z dnia 28 

czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Sulechowie dostosowany do art. 42 ustawy o d.l.  

2. Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy o działalności leczniczej, 

w szczególności:  ust. 1 pkt  3  dot. struktury organizacyjnej wpisanych zakładów 

leczniczych oraz ust. 1 pkt 7 dot. organizacji i zadań poszczególnych jednostek 

i komórek organizacyjnych.    

3. W dniu 26.06.2018 r. - nie funkcjonowały: zakład leczniczy pn.  „ OPIEKA 

PIELĘGNACYJNA” oraz  jednostka organizacyjna pn.  „Zakład Opiekuńczo – 

Leczniczy w Sulechowie”. 

4. W dniu 26.06.2018 r. nie funkcjonowały  następujące komórki organizacyjne: 

- Poradnia neonatologiczna (kod 040); 

- Poradnia laktacyjna (kod 042); 

-Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej (kod  044); 

- Poradnia położniczo – ginekologiczna w Babimoście  (kod 049); 

- Poradnia położniczo – ginekologiczna w Kargowej (kod 050); 
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- Poradnia patologii ciąży  (kod 051); 

- Dyspozytornia  (kod 057); 

- Ośrodek rehabilitacji medycznej dziennej  (kod 065); 

- Oddział neurologiczny (kod 068); 

- Oddział udarowy (kod 069); 

- Zakład opiekuńczo - leczniczy (kod 071); 

- Zakład opiekuńczo - leczniczy dla dzieci i młodzieży (kod  072). 

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego nie był zgodny z wpisem do rejestru 

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie wizytacji kontrolowanych komórek 

organizacyjnych oraz przedłożonej dokumentacji (statut, regulamin organizacyjny), 

stwierdzono niezgodność zastanego stanu faktycznego w odniesieniu do wpisów figurujących 

w księdze rejestrowej. Biorąc jednak pod uwagę wyjaśnienia Pani  (…) – Dyrektora 

kontrolowanego szpitala, należy uznać, iż w przyszłości podmiot leczniczy wykaże się 

rzetelnością i  terminowością w  zgłaszaniu zmian  objętych wpisem do  rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. W trakcie czynności kontrolnych pouczono także 

o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. 

U. z 2018 poz.160), m.in. o obowiązku  zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich 

zmian danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  

Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał  adnotacji 

w książce kontroli pod poz. nr 12/2018. 

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

leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra 

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

szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594 z poźn. zm.), rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 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 2014 r. poz. 325 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 

grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu 

wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 293, poz. 1729). 

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

podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów 
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stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności 

kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

 Kierownik podmiotu wykonującego 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: 

  jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,  

  drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.   

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

Gorzów Wlkp., dnia 05.09. 2018 r.  

Podpisy osób kontrolujących: 

1. (…) …………………………………… 

2. (…) …………………………………… 

 Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu 

Miejscowość -  (…) ……………………………… 

Podpis (…) Pieczątka podmiotu leczniczego oraz podpis właściciela zakładu 

 lub osoby upoważnionej (…) 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu (art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)                                                                                                    

...........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Miejscowość........................................................data........................ .......            

Podpis................................................................                                                                                                                      
                   Pieczątka podmiotu leczniczego  

 

                                                                                                           oraz podpis właściciela zakładu 

 

                                                                                                            lub osoby upoważnionej  

 

Sporządziła: Lilianna Maciaszek 
 

 

(…) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2018 r.  poz.1330 z późn. zm.). 
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