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LUBUSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI 

ul. Łużycka 22 

65-601 Zielona Góra  

  

 

 

dot. RPWDL – nr księgi 000000194302-W-08 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniach 27 kwietnia 2018 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym: LUBUSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI AMBULATORIUM 

w Zielonej Górze, ul. Łużycka 22, prowadzącym działalność leczniczą w rodzaju: 

ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. Przedmiotem kontroli była ocena zgodności 

wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności 

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

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu 

29 czerwca 2018 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

02 lipca 2018 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

W trakcie kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem 

do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) prowadzonego przez 

Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja była aktualna z zastrzeżeniem, że zarejestrowane 

komórki organizacyjne były w stanie oczekiwania na kontrakt z NFZ.  Odpowiednia polisa 

obowiązkowego ubezpieczenia oc jest zawarta zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

Regulamin organizacyjny wymaga dostosowania w zakresie struktury organizacyjnej do stanu 

w księdze rejestrowej. W trakcie czynności kontrolnych podmiot leczniczy dokonał 

odpowiedniego oznakowania pomieszczeń. 

Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Nie przedłożono dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

personelu medycznego, który będzie udzielał świadczeń zdrowotnych w poszczególnych 

komórkach organizacyjnych (po zawarciu kontraktu z LOW NFZ). 
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2. W regulaminie organizacyjnym struktura organizacyjna jest niezgodna w rozdziale V- 

Organizacja, z wpisem do rejestru RPWDL – brak zakładów leczniczych: Lubuskie Hospicjum 

Dla Dzieci, Fundacja Lubuskie Hospicjum Dla Dzieci oraz brak komórek organizacyjnych: 

Hospicjum domowe dla Dzieci, Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa dla Dzieci, 

Zespół długoterminowej opieki domowej dla Dzieci. 

Jednakże, stan w księdze rejestrowej powinien być zgodny z prawdą, co podmiot 

leczniczy potwierdza w oświadczeniu składanym do rejestru RPWDL, zgodnie z art.100 ust.2 

ustawy o działalności leczniczej. W związku z powyższym, w przypadku nie podjęcia 

działalności leczniczej przez komórki organizacyjne: Hospicjum domowe dla Dzieci, 

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa dla Dzieci, Zespół długoterminowej opieki 

domowej dla Dzieci, które według uzyskanych wyjaśnień oraz dokumentów, podejmą 

działalność po otrzymaniu kontraktu z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia, należy złożyć odpowiedni wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. Wymagana treść regulaminu organizacyjnego została 

określona w art.24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 

poz.160 z późn.zm.) a opisana w regulaminie struktura organizacyjna podmiotu leczniczego 

powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz księgą rejestrową RPWDL. 

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne: 

1. Złożenie informacji o podjęciu działalności leczniczej oraz złożenie wniosku o wpis 

zmian do rejestru dot. zmiany daty rozpoczęcia działalności (na faktyczną) w terminie 

14 dni od daty faktycznego rozpoczęcia działalności leczniczej, zgodnie z uzyskanym 

kontraktem z LOW NFZ lub w przypadku nie uzyskania kontraktu z LOW NFZ - 

złożenie odpowiedniego wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego z rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą (www.rpwdl.csioz.gov.pl) w terminie 

14 dni od daty otrzymania informacji dot. rozstrzygnięcia konkursu LOW NFZ.  

2. W przypadku rozpoczęcia działalności leczniczej - dostarczenie kopii (potwierdzonych 

za zgodność z oryginałem) dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu 

medycznego (m.in. prawo wykonywania zawodu, dyplomy uzyskania tytułów 

naukowych, specjalizacji medycznych, itp.): lekarzy, pielęgniarek, itp. według komórek 

organizacyjnych: Hospicjum domowe dla Dzieci, Pielęgniarska domowa opieka 

długoterminowa dla Dzieci, Zespół długoterminowej opieki domowej dla Dzieci – 

w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia działalności leczniczej 

3. W przypadku rozpoczęcia działalności leczniczej - dostarczenie uzupełnionego  

regulaminu organizacyjnego dot. struktury organizacyjnej, która jest niezgodna 

w rozdziale V - Organizacja, z wpisem do rejestru RPWDL – brak zakładów 

leczniczych: Lubuskie Hospicjum Dla Dzieci, Fundacja Lubuskie Hospicjum Dla 

Dzieci oraz brak komórek organizacyjnych: Hospicjum domowe dla Dzieci, 

Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa dla Dzieci, Zespół długoterminowej 

opieki domowej dla Dzieci. 

http://www.rpwdl.csioz.gov.pl/
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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. Wnioski o wpis zmian podlegają opłacie zgodnie z art.105 ust.2 

ustawy o działalności leczniczej, aktualne informacje na stronie internetowej 

www.lubuskie.uw.gov.pl/wydziałzdrowia.  

Podmiot leczniczy, powinien posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające 

wymaganiom określonym w art. 22 ww. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (Dz. U. z 2018 poz.160 z późn. zm.). 

 

       

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak  

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 
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