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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10 oraz 12 kwietnia 2017 r. przeprowadzili 

planową kontrolę problemową w zakładzie leczniczym: Nowy Szpital we Wschowie 

Szpitalne stacjonarne całodobowe świadczenia zdrowotne we Wschowie przy ul. ks.Kostki 

33. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami 

określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r. o działalności leczniczej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym Pani w dniu 

31 maja 2017 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

02 czerwca 2017 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

W dniu kontroli podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą zgodnie z wpisem 

do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego a dokumentacja była aktualna. 

Personel medyczny posiadał odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych. 

Sprzęt medyczny posiadał ważne przeglądy techniczne. Odpowiednie informacje 

o obowiązkowym ubezpieczeniu oc figurują w ujawnionej publicznie księdze rejestrowej na 

portalu www.rpwdl.csioz.gov.pl obejmujące okres do 15 lipca 2017 r. określony ustawą 

o działalności leczniczej.  

 W terminie ustawowym 14 dni od zaistnienia zmiany złożono wniosek o wpis zmian do 

rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dot. wykreślenia komórek 

organizacyjnych, które zakończyły działalność leczniczą z dniem 12.04.2017 r.  

           Nie stwierdzono nieprawidłowości. Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń 

pokontrolnych.  

          Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust.1 ustawy o działalności leczniczej 

podmiot wykonujący działalność leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu 
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rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod 

rygorem sankcji. 

 

Informujemy jednocześnie, że w dniu 22 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 

2017 r. poz. 999). Podmioty lecznicze mogą z większą dokładnością odwzorować w księdze 

rejestrowej swoją strukturę organizacyjną oraz zakres działalności. 

Podmioty lecznicze zobowiązane zostały do dostosowania w terminie 9 miesięcy (od dnia 

wejścia w życie) odpowiednich wpisów w księgach rejestrowych, tj. złożenie odpowiedniego 

wniosku do organu rejestrowego dot. aktualizacji kodów resortowych w księdze rejestrowej. 

Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art.105 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 

r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 poz.1638 z późn.zm.), tj. obecnie 214 zł. 
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