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Samodzielny Publiczny Zakład  

Opieki Zdrowotnej  

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Zielonej Górze 

 ul.  Wazów 42 

66-044 Zielona Góra  

 

dot. RPWDL - nr księgi 000000018833-W-08 

 
 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 20 maja 2019 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w  Zielonej Górze, ul. Wazów 42 pn.:  „Szpital Zielonogórski 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w Zielonej Górze”, 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  22.07.2019 r. 

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

25.07.2019 r. bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

W dniu kontroli stan organizacyjny skontrolowanych komórek organizacyjnych zakładu 

leczniczego był zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. 

Na podstawie wizytacji skontrolowanych komórek organizacyjnych oraz przedłożonej dokumentacji 

nie stwierdzono nieprawidłowości w przedmiocie kontroli. W trakcie czynności kontrolnych pouczono 

osoby upoważnione do udzielania wyjaśnień w trakcie czynności kontrolnych, tj.: (…) - Zastępcę 

Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Zielonej Górze  oraz (…) - Główną Księgową SP ZOZ MSWiA 

w Zielonej Górze, o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 poz.2190 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

(Dz.U.2018 poz.1330 z późn.zm.) 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 
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