
 

 

 

 

Nasz znak: WZ-VIII.9612.2.1.2022.WKan                         Gorzów Wlkp., 28 czerwca 2022 r.                                                 

Wasz znak: 

Sprawę prowadzi: Wiesława Kandefer 

Telefon: (95) 7 851 158 

e-mail: wieslawa.kandefer@lubuskie.uw.gov.pl 

NZOZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” 

I.STALA, I JASIŃSKA, E. KUSTRA,            

I. POTYCZKIN, M. PLIS  

66 – 400 Gorzów Wlkp. 

 

  

Dotyczy: przeprowadzenia kontroli problemowej podmiotu leczniczego: NZOZ 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” I.STALA,                           

I. JASIŃSKA, E. KUSTRA, I. POTYCZKIN,  M. PLIS - nr księgi rejestrowej  

000000004242 , ul. Towarowa 6A, 66 – 400  Gorzów Wlkp. 

 

W związku z art. 111 ust. 2 oraz art. 113 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej  (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) oraz na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 162), upoważnieni 

pracownicy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w dniu  30 marca 

2022 r. przeprowadzili kontrolę problemową  w NZOZ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” I.STALA, I JASIŃSKA, E. KUSTRA, I. POTYCZKIN, M. PLIS  

(nr księgi w RPWDL – 000000004242), zakładzie leczniczym NZOZ PIELĘGNIAREK 

IPOŁOŻNYCH RODZINNYCH S.C. „ZAWARCIE” ul. Towarowa 6A,  66 – 400 Gorzów 

Wlkp. 

Przedmiotem kontroli była ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad 

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

leczniczej. 

Ustalenia i wnioski zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez 

Panią Izabelę Stala Kierownika podmiotu leczniczego w dniu 15 czerwca 2022 r.  bez 

wniesienia zastrzeżeń. W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości 

takie jak: 

Lubuski Urząd Wojewódzki         

w Gorzowie Wielkopolskim           

ul. Jagiellończyka 8                     

66-400 Gorzów Wlkp. 

                                                                                           

                                                                      



 

1. Podmiot leczniczy posiadał  nieaktualny  regulamin porządkowy (nieprawidłowa 

nazwa regulaminu, brak wpisu o  komórce organizacyjnej pod nazwą Gabinet 

zabiegowy, brak wpisu organizacji i zadań powyższej komórki. W okresie trwania 

kontroli podmiot leczniczy dokonał zmiany nazwy Regulaminu porządkowego na 

organizacyjny i wpisał komórkę organizacyjną pod nazwą Gabinet Zabiegowy oraz 

jego cele  i zadania, który przedstawił zespołowi kontrolnemu. 

2. Brak wpisu do księgi rejestrowej  komórki organizacyjnej pod nazwą gabinet  

zabiegowy. W trakcie trwania kontroli podmiot leczniczy w dniu 5 maja 2022 r. 

dokonał wpisu komórki organizacyjnej pod nazwą Gabinet Zabiegowy, co było 

wykazane w Księdze rejestrowej.  

2. Aparatura medyczna wykorzystywana w kontrolowanym zakładzie leczniczym, 

tj.   2 wagi ze wzrostomierzem nie posiadały paszportów oraz brak było aktualnych 

wpisów o dokonanej kontroli technicznej. W trakcie trwania kontroli podmiot 

leczniczy dokonał aktualizacji technicznej obu wag, co udokumentował 

przedstawiając Protokoły Przeglądu Technicznego, które mają ważność do kwietnia 

2023 r.  

W związku z faktem,  że podmiot leczniczy wszystkie nieprawidłowości i uchybienia 

usunął jeszcze podczas trwania kontroli, odstąpiono od wydania zaleceń 

pokontrolnych.  

 

Niniejsze pismo sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Otrzymują: 

1.adresat, 

2. a.a 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


