
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki                                 

korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

 

 

 

                                                                   

Gorzów Wlkp., 3 grudnia 2021 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.9.2021 

Wasz znak: - 

Sprawę prowadzi: Jolanta Turek - Cegiel 

Telefon: + 48 95 785 11 56 

e-mail: jolanta.turek@lubuskie.uw.gov.pl 

 

Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA” 

 Agnieszka Świątek i SKA Spółka Jawna 

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24 

66 – 400 Gorzów Wielkopolski 

   

 

Dotyczy: pismo pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej (planowej), 

nr księgi rejestrowej: 000000166990-W-08* 

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

upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

7 października 2021 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową 

podmiotu leczniczego Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA” Agnieszka Świątek i SKA 

Spółka Jawna, prowadzącego zakład leczniczy Centrum Pielęgniarstwa i Opieki „VENA” 

S.J., ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 24/13, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski. 

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami 

określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej, zgodnie z  art. 111 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym Kontrolowanemu 

9 listopada 2021 r. i odesłanym do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 18 listopada 2021 r., 

bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu. 
 

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień w przedmiocie kontroli, 

podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej, 

o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
 

W dniu wizytacji zakładu leczniczego poinformowano osobę upoważnioną 

do reprezentowania podmiotu leczniczego o obowiązkach wynikających 

z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, m.in. o obowiązku zgłaszania 

organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem 

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  
 

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66 – 400 Gorzów Wlkp. 

 

mailto:jolanta.turek@lubuskie.uw.gov.pl


W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki                                 

korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

 

 

 

Podstawa prawna: 
 

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

  (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.). 

 

 

 

 z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Bożena Chudak 
 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


