
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki 

korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

 

 

 

                                                                 

  
    Lubuski Urząd Wojewódzki        

    w Gorzowie Wielkopolskim                    Gorzów Wlkp., 1 lipca 2022 r. 

          ul. Jagiellończyka 8  

       66 – 400 Gorzów Wlkp. 
 

 

 

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.1.2022 

Wasz znak: SORG.071.3.2022 

Sprawę prowadzi: Jolanta Turek - Cegiel 

Telefon: + 48 95 785 11 56 

e-mail: jolanta.turek@lubuskie.uw.gov.pl 
 

 

Pan 

Jerzy Ostrouch 

Prezes Zarządu 

Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. 

 

Dotyczy: pismo pokontrolne z przeprowadzonej kontroli doraźnej, 

nr księgi rejestrowej: 000000004207-W-08* 
 

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

upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

2 lutego 2022 r. przeprowadzili kontrolę doraźną podmiotu leczniczego 

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., 

prowadzącego zakład leczniczy Zakład Leczniczy „Lecznictwo Szpitalne”, 

ul. Jana Dekerta 1, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski. 
 

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 dot. funkcjonowania 

Oddziału Kardiochirurgii w zakresie: 
 

1. zgodności stanu faktycznego z zapisami w księdze rejestrowej 

podmiotu leczniczego,  

2. spełniania warunków wynikających z art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej: 

• lokalowych w określonym zakresie, 

• sprzętowych, 

• kadrowych, 

• posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

obejmującej szkody będące następstwem udzielania 

świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania 

udzielania świadczeń zdrowotnych, 

3. posiadania dokumentów organizacyjnych dot. sposobu i warunków udzielania 

świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiochirurgii (np.: regulamin organizacyjny, 

informacje dot. liczby przyjętych pacjentów). 
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Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym Kontrolowanemu 

7 czerwca 2022 r. Niepodpisany przez Kontrolowanego protokół kontroli został odesłany 

do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 17 czerwca 2022 r.,  

tj. po terminie określonym w art. 112 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej. 
 
 

Nieprawidłowości, uchybienia i wnioski stwierdzone w wyniku kontroli: 
 
 

• Po przeanalizowaniu zapisów dot. Oddziału Kardiochirurgii Zespół Kontrolny stwierdził, 

że Regulamin organizacyjny Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o., stanowiący Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2022 

Rady Nadzorczej WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. z dnia 4 lutego 2022 r., 

opublikowany 11 lutego 2022 r. o godz. 20:07 jest niespójny ze strukturą organizacyjną 

Szpitala przedstawioną na stronie internetowej podmiotu leczniczego, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej, 

zlokalizowanej w holu głównym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Stanowi to naruszenie przepisów art. 24 ust. 2 

ustawy o działalności leczniczej. 

• Na stronie internetowej  Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. w „Cenniku 2022” nie określono ceny hospitalizacji 

w Oddziale Kardiochirurgii, jak ma to miejsce w stosunku do pozostałych Oddziałów. 

Stanowi to naruszenie przepisów art. 24 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej. 

• W dniu kontroli, tj. 2 lutego 2022 r. brak na tablicy informacyjnej, 

zlokalizowanej w holu głównym Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. informacji dot. Oddziału Kardiochirurgii. 

• W dniu kontroli, tj. 2 lutego 2022 r. Prezes Zarządu Szpitala nie przedłożył 

Zespołowi Kontrolnemu jakichkolwiek dokumentów, które potwierdzałyby 

fakt funkcjonowania Oddziału Kardiochirurgii.  

W związku z ww. nieprawidłowościami, uchybieniami i wnioskami zobowiązuję podmiot 

leczniczy do:  
 

 

• uspójnienia dokumentów organizacyjnych (regulaminu organizacyjnego), 

informacji zamieszczonych na: stronie internetowej, w BIP Szpitala, 

tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w holu głównym Szpitala, księgi rejestrowej 

dot. Oddziału Kardiochirurgii oraz stanu faktycznego. 

W terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, 

oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych 

lub przyczynach ich niepodjęcia.  

 

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, 

podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą, jest zobowiązany zgłaszać 

organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem 

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
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Podstawa prawna: 
 

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

  (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). 

 

 

 

            z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  

 

      Bożena Chudak  

         Dyrektor Wydziału Zdrowia 

 


