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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 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 maja 2017 r. przeprowadzili planową kontrolę 

problemową w zakładzie leczniczym pn. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy, 

zlokalizowanym  przy ul. Prostej 47 a w Zielonej Górze. 

 Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami 

określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej art. 111 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli doręczonym w dniu  

30.06.2017 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 10.07.2017 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

 W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem 

do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Jednakże przedłożony podczas 

kontroli  regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 23 i 24 ustawy o działalności 

leczniczej, w następującym zakresie: 

-  niezgodności nazwy komórki organizacyjnej, tj. w regulaminie było: „Zakład/Oddział 

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Dzieci”, w księdze rejestrowej było: „Zakład 

pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci i młodzieży”, 

- w regulaminie organizacyjnym w komórce organizacyjnej pn. „Zakład/Oddział  

Pielęgnacyjno-Opiekuńczy” wpisanych było 31 łóżek , tymczasem w księdze  

rejestrowej wpisano 34 łóżka.  

 W dniu 30.05.2017 r. podmiot leczniczy przekazał do tut. Urzędu regulamin organizacyjny 

dostosowany do art. 24 ustawy o d.l.  

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  
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 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. 

Jednocześnie informujemy, 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 zobowiązane zostały 

do dostosowania w terminie 9 miesięcy (od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia) 

odpowiednich wpisów w księgach rejestrowych, tj. złożenia 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. aktualnie 214 zł. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


