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NOWY SZPITAL W SZPROTAWIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Henrykowska 1 

67-300 Szprotawa 

 

 

dot. RPWDL – nr księgi 000000023624-W-08 

 

 

 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 dniach 22 sierpnia 2017 r. i 28 listopada 2017 r. 

przeprowadzili planową kontrolę problemową w zakładach leczniczych zlokalizowanych przy 

ul. Henrykowskiej 1 w Szprotawie, pn.:  

1. Zespół Opieki Stacjonarnej, prowadzący działalność leczniczą w rodzaju: stacjonarne i 

całodobowe świadczenie zdrowotne – szpitalne.  

2. Zespół Opieki Długoterminowej, prowadzący działalność leczniczą w rodzaju: 

stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne – inne niż szpitalne. 

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 zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu  

15.01.2018 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 22.01.2018 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem 

do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Na podstawie wizytacji 

kontrolowanych komórek organizacyjnych oraz przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono 

nieprawidłowości w przedmiocie kontroli.  

W trakcie trwania czynności kontrolnych - w dniu 24 sierpnia 2017 r. podmiot leczniczy 

złożył wniosek o wpis zmian do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dot. 

rozpoczęcia działalności leczniczej Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego II  z dniem 01.09.2017r. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



          
 

 2 

Zaświadczenie o wpisie nowej komórki organizacyjnej przekazano do jednostki, w systemie 

teleinformatycznym w dniu 29 sierpnia 2017 r. (www.rpwdl.csioz.gov.pl). 

W dniu 14.12.2017r. przysłano do tut. Urzędu aktualny regulamin organizacyjny dostosowany 

do art. 24 ustawy o d.l.  

 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 rejestr 

wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania 

pod rygorem sankcji. 

 
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


