
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki                                 

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

 

 

 

                                                                 

Gorzów Wlkp., 22 sierpnia 2022 r. 
 

 

 

 

 

 

 

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.3.2022 

Wasz znak: - 

Sprawę prowadzi: Jolanta Turek - Cegiel 

Telefon: + 48 95 785 11 56 

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

 

    MHS Medical Home Service 

    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

    ul. Stary Rynek 19/5 

    65 – 067 Zielona Góra 

   
 

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

nr księgi rejestrowej: 000000214751-W-08* 
 

 

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

upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

31 marca 2022 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową podmiotu leczniczego 

MHS Medical Home Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

prowadzącego zakład leczniczy MHS Medical Home Service Sp. z o.o. Zakład Leczniczy, 

ul. Stary Rynek 19/5, 65 – 067 Zielona Góra. 
 

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 

23 maja 2022 r. i 27 czerwca 2022 r. Oba protokoły kontroli nie zostały odebrane 

przez Kontrolowanego. 
 
 

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli: 
 

 
 

• W dniu kontroli, tj. 31 marca 2022 r. Zespół Kontrolny, podczas wizytacji 

przy ww. ulicach stwierdził, że podmiot leczniczy nie wykonuje 

działalności leczniczej. 

• Wpisy w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 

były niezgodne z wpisami w bazie REGON 

(https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl)                                                                                      

oraz z wpisami w Krajowym Rejestrze Sądowym (https://ekrs.ms.gov.pl) 

w zakresie nazwy i siedziby podmiotu leczniczego. Ponadto wpisy w Rejestrze 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą były niezgodne z wpisami 

w bazie REGON (https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl) 

w zakresie zakończenia działalności zakładu leczniczego. 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66 – 400 Gorzów Wlkp. 
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• Podmiot leczniczy nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 107 ust. 1 

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

tzn. nie zgłosił Wojewodzie Lubuskiemu – organowi prowadzącemu Rejestr 

wszelkich zmian danych objętych Rejestrem w terminie 14 dni   

od dnia ich powstania.   

 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami, 

zawartymi w ww. protokole kontroli oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym 

o wykreśleniu z 22 lipca 2022 r. podmiotu z KRS, zobowiązuję podmiot leczniczy do:  
 

 

• złożenia do Wojewody Lubuskiego wniosku o wykreślenie podmiotu leczniczego 

z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 
 

W terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, 

oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zalecenia pokontrolnego 

lub przyczynach jego niepodjęcia.  
 

Podstawa prawna: 
 

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

  (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.). 

 

 

    

    

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Bożena Chudak 
 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


