
 

 

 

 

WZ-III.9612.64.2013.SArm                            Gorzów Wlkp., dnia 8 października 2013r. 

 

 Pani 
 (…) 

 Prezes Zarządu 

       Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą 

       Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

       ul. Narutowicza 6  

       66-470 Kostrzyn nad Odrą 

 

 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 217), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w dniu  10 września 2013r. przeprowadzili kontrolę doraźną                     

w Nowym Szpitalu w Kostrzynie nad Odrą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 

Oddział Chirurgii Ogólnej w Kostrzynie nad Odrą przy ul.Narutowicza 6 - nr księgi rej. 

000000021510-W-08, której przedmiotem była ocena, czy Oddział Chirurgii Ogólnej 

zaprzestał działalności oraz czy kierownik szpitala naruszył tryb art.34 ustawy z dnia                   

15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 217), tj. nie wystąpił 

do Wojewody z wnioskiem o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności komórki 

organizacyjnej, pod rygorem kary pieniężnej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Panią 

bez wniesienia zastrzeżeń,  w dniu (…).  

  Zespół kontrolny nie stwierdził naruszenia trybu art.34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.                        

o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz. 217) przez kierownika podmiotu leczniczego, 

tj. nie wystąpienie do Wojewody Lubuskiego z wnioskiem  o udzielenie zgody na czasowe 

zaprzestanie działalności komórki organizacyjnej p.n. Oddział Chirurgii Ogólnej. 

W dniu kontroli nie stwierdzono czasowego zaprzestania działalności Oddziału 

Chirurgii Ogólnej: pomimo prowadzonego remontu na oddziale w salach chorych przebywali 

pacjenci, wykonywano zabiegi na sali zabiegowej. Remont spowodował zmianę organizacji 

pracy, był uciążliwy dla pacjentów, dlatego też  na miejscu załatwiane były pilne przypadki,           

w innych przypadkach pacjenci transportowani byli do ościennych szpitali w celu 

zabezpieczenia świadczeń, planowe zabiegi przesunięto na inne terminy. Oddział na bieżąco 

przyjmował pacjentów. Krótkotrwałe zakłócenia wynikały z postępu prac remontowych. 

Informacja dot. organizacji usług zdrowotnych w trakcie remontu była udostępniona 

pacjentom,  szpitalom ościennym, lekarzom POZ oraz LOW Narodowego Funduszu Zdrowia.  
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 Świadczenia medyczne w oddziale udzielane są przez kadrę lekarską, która została           

w pełni wymieniona od (…) na nowych lekarzy chirurgów i jest wystarczająca.  

 Podczas kontroli złożyła Pani wyjaśnienie w sprawie zaistniałej sytuacji związanej          

z remontem oddziału oraz zapewniła o wszelkich podejmowanych na bieżąco staraniach, by 

prace remontowe pomimo zakłóceń nie dezorganizowały pracy oddziału,  a opieka lekarska           

i pielęgniarska była zapewniona całodobowo. Ponadto, nie planuje Pani czasowego 

zaprzestania działalności oddziału, ani też innych oddziałów w szpitalu. 

Wobec powyższego, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

Proszę o poinformowanie mnie o zakończeniu prac remontowych na Oddziale 

Chirurgii Ogólnej oraz przywróceniu funkcjonowania oddziału w pełnym zakresie,                       

w terminie 7 dni. 

     Jednocześnie  przypominamy, że: 

 zgodnie z art.34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 

z 2013, poz. 217) kierownik podmiotu leczniczego występuje do wojewody                       

z wnioskiem  o udzielenie zgody na czasowe zaprzestanie działalności komórki 

organizacyjnej, 

 zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność 

leczniczą obowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany 

danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania pod rygorem 

sankcji, 

 zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, kierownik niezwłocznie, nie 

później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy, przekazuje organowi 

prowadzącemu rejestr, dokumenty ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela (wraz z wnioskiem o wpis zmian 

oraz oświadczeniem), 

 od 1 kwietnia 2013r. wnioski o wpis zmian przyjmowane są tylko w 

postaci elektronicznej z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub 

profilu zaufanego ePuap. 

 

 

 

 

 

 

(…) wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r.  

o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.) 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Janusz Dreczka 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 

 


