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       K a r o l  K o r ż e l 

        
 
        

 

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

(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniu  

28 marca 2012r. planową kontrolę problemową w Okulistycznym Centrum Chirurgii 

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Korżel w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Plac Jana 

Pawła II 74 AB oraz w Okulistycznym Centrum Chirurgii NZOZ Korżel(Filia) w Gorzowie 

Wlkp. przy ulicy Borowskiego 2 A-3 , wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą Wojewody Lubuskiego pod nowym numerem księgi rejestrowej: 

000000023162-W-08.  

 Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu 

leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie 

zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej   

(Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). 

 W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole 

kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 12 maja 2012r. bez wniesienia zastrzeżeń, 

przekazuję niniejsze pismo pokontrolne. 

 W dniu kontroli stan organizacyjny Okulistycznego Centrum Chirurgii NZOZ Korżel 

(Filia) w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Borowskiego 2 A-3  nie był zgodny z wpisem do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego 

z uwagi na brak wpisu  6 miejsc pobytu dziennego w  komórce organizacyjnej nr 006 pn. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie      

art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) 



Blok Operacyjny z Salą Wybudzeń zlokalizowanej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Borowskiego 

2A-3. Ponadto nie zgłoszono do rejestru polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

zawartej na okres od 21.02.2012r. do 20.02.2013r. 

Biorąc pod uwagę, że w dniu 30 marca 2012r. złożył Pan wniosek o wpis zmian 

w rejestrze oraz uzupełnił brakującą dokumentację, a w dniu 5 kwietnia 2012r. wydano 

zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

Nr Z  3162-20120405 nie wydaje się  zaleceń pokontrolnych. 

Jednocześnie przypominamy, że dnia 12 czerwca 2012r. weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. w sprawie systemu resortowych 

kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U. z 2012 r.  

poz. 594) zobowiązujące podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą do złożenia wniosku o zmianę wpisu 

w zakresie kodów zmienionych  w/w rozporządzeniem w terminie do dnia 30 czerwca 2012r.  

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są na stronie BIP 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bip.luw.pl w zakładce poradnik klienta/rejestr 

podmiotów leczniczych. 

 

Sporządziła: Lilianna Maciaszek 

  

 

 

 

 

   

 

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

Małgorzata Krasowska-Marczyk 

Dyrektor 

Wydziału Polityki Społecznej 

 


