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Nowy Szpital w Świebodzinie 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                                                                       ul. Młyńska 6  

                                                                       66-200 Świebodzin 

  

 

 

dot. RPWDL – nr księgi 000000021895-W-08 

  

 Na podstawie art. 111 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) upoważniony pracownik Wydziału 

Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób 

wewnętrznych w dniu 22 lutego 2019 r. przeprowadzili, za zgodą Wojewody Lubuskiego, 

kontrolę doraźną Oddziału Chorób Wewnętrznych w Nowym Szpitalu w Świebodzinie Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością, 66-200 Świebodzin, ul. Młyńska 6.              

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej 

z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 

ustawy o działalności leczniczej, w tym realizacji zadań określonych w regulaminie 

organizacyjnym, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz prawidłowości 

prowadzenia dokumentacji medycznej.  

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu 

01 marca 2019 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

08 marca 2019 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości :  

1. W regulaminie organizacyjnym  w par. 69 Oddział wewnętrzny - należy usunąć wpis 

o przyjmowaniu chorych z przyczyn opiekuńczo-geriatrycznych.  

 

Regulamin organizacyjny  z dnia 13 sierpnia 2018 r. w treści § 69 Oddział wewnętrzny 

uwzględniał nieuzasadniony zakres działalności oddziału dot. opieki geriatrycznej, co było 

niezgodne ze stanem faktycznym oraz z wpisem w księdze rejestrowej m.in. w zakresie rodzaju 

świadczeń zdrowotnych. Oddział wewnętrzny nie realizuje zadań opiekuńczo-geriatrycznych. 

W dniu kontroli sprzęt medyczny posiadał aktualne przeglądy techniczne sprzętu 

medycznego, a personel medyczny posiadał odpowiednie kwalifikacje.  
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W dniu 15 marca 2019 r. uprawniony Pełnomocnik Michał  Kowalski złożył wniosek 

o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) dot. 

zwiększenia o 3 liczby łóżek (z 22 na 25) w Oddziale Chorób Wewnętrznych, wpis został 

dokonany w dniu 19 marca 2019 r. Zapotrzebowanie na poziomie minimum 25 łóżek było 

ponadto sygnalizowane podczas kontroli przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

chorób wewnętrznych, a także przez lekarzy oddziału dysponującego wystarczającym 

personelem medycznym oraz sprzętem medycznym, z możliwością zwiększenia zatrudnienia.  

1.   

 Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne celem realizacji:  

1. dostosowanie regulaminu organizacyjnego do stanu faktycznego w zakresie świadczeń 

zdrowotnych komórki organizacyjnej: Oddział Chorób Wewnętrznych (należy usunąć wpis 

o przyjmowaniu chorych z przyczyn opiekuńczo-geriatrycznych) oraz złożenie informacji 

o realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niezrealizowania - w terminie 14 dni.  

 

Uwagi i wnioski zespołu kontrolnego: 

Działalność lecznicza kontrolowanego Oddział Chorób Wewnętrznych była 

realizowana bez zastrzeżeń merytorycznych. Zapisy w regulaminie organizacyjnym dot. usług 

opiekuńczo-geriatrycznych były nieuzasadnione. Podkreślić należy, że kierownik podmiotu 

leczniczego niezwłocznie rozważył możliwości zwiększenia liczby łóżek w kontrolowanym 

oddziale do sugerowanych przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób 

wewnętrznych 25 łóżek, co udało się zrealizować  poprawiając pacjentom dostępność do usług 

hospitalizacji w ww oddziale.  

 

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 107 ust.1 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. Podkreślić należy, że stan organizacyjny faktyczny powinien być zgodny ze 

stanem zgłoszonym do rejestru i figurującym w księdze rejestrowej, co podmiot leczniczy 

potwierdza w oświadczeniu składanym do rejestru RPWDL, zgodnie z art. 100 ust. 2 ustawy 

o działalności leczniczej. Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art. 105 ust. 2 

ustawy o działalności leczniczej, aktualne informacje na stronie: 

www.lubuskie.uw.gov.pl/wydziałzdrowia.  

 

  

  Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


