
 

 

PS-VI.9612.1.4.2012.LMac    Gorzów Wlkp., dnia 7  grudnia 2012r. 

 

 

 

       Pan 

       Z y g m u n t  B a ś 

     

 P r e z e s  Z a r z ą d u 

 

Niepublicznego Zakładu Opieki     

Zdrowotnej ”Szpital Powiatowy”  

w Słubicach  

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

                 ul.  Nadodrzańska 6 

                69-100 Słubice 

 

 

 

       

  

 

 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 dniach 

od 26 - 28 września 2012r. planową kontrolę problemową w  Niepublicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6 

(nr księgi w RPWDL 000000025345-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 związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole 

kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 19 listopada 2012r. bez wniesienia zastrzeżeń 

i dostarczonym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 21 listopada 2012r. 

przekazuję niniejsze pismo pokontrolne. 

Lubuski Urząd Wojewódzki  
    w Gorzowie Wielkopolskim  

         ul. Jagiellończyka 8  

       66-400 Gorzów Wlkp.  



 W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę 

Lubuskiego. 

Zespół kontrolny stwierdził następującą nieprawidłowość: 

Na drzwiach Poradni Diabetologicznej (039), Poradni Kardiologicznej (040) oraz rejestracji 

do poradni ginekologiczno-położniczej, zlokalizowanych w jednym pomieszczeniu, nie było 

harmonogramu przyjęć pacjentów z zachowaniem rozdziału czasowego.  

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest Prezes Zarządu Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Słubicach Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

Biorąc pod uwagę, że w dniu 2 października 2012r. dostarczył Pan oświadczenie 

o prawidłowym oznakowaniu od dnia 29.09.2012r., pomieszczenia w którym znajdują się 

jednocześnie poradnie: kardiologiczna, diabetologiczna oraz rejestracja do poradni 

ginekologiczno-położniczej nie wydaje się  zaleceń pokontrolnych. 

Przypominamy, że zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności 

leczniczej, (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.), podmiot wykonujący działalność leczniczą jest 

zobowiązany do dnia 31 grudnia 2012r. dokonać zmian wpisów w rejestrze w zakresie 

wynikającym z w/w ustawy. Wnioski o zmianę  wpisów w zakresie dostosowania do ustawy 

są wolne od opłat. 

  Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania dostępne są stronie internetowej: 

www.lubuskie.uw.gov.pl  (w zakładce: Wydziały Urzędu\ Wydział Polityki Społecznej\ 

Zdrowie\ Rejestr Podmiotów Leczniczych).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Lilianna Maciaszek  

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  

Małgorzata Krasowska – Marczyk 

                     Dyrektor 

       Wydziału Polityki Społecznej  

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/

