
 Protokół kontroli problemowej 

podmiotu leczniczego 

z dnia 13 marca 2018 r.  

 

1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: 

       NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA JANOWICZ,  

ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań (Nr księgi w RPWDL – 00000024728) 

Nazwa i adres zakładu leczniczego: 

       NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA JANOWICZ 

PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA, ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań 

      Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 13 marca 2018 r. 

2. Data zakończenia czynności kontrolnych – 13 marca 2018 r. 

3. Zespół kontrolny w składzie: 

Agnieszka Mielnik– Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego – 

Nr 37-1/2018 z dnia 23 lutego 2018 r.  - przewodnicząca zespołu kontrolnego, 

Wiesława Kandefer – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego  

Nr 37-2/2018 z dnia 23 lutego 2018 r – członek zespołu kontrolnego, 

4. Przedmiot kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej nad matką 

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

5. Okres objęty kontrolą  - od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2017 r. 

6. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: 

Małgorzata Janowicz – pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej, kierownik podmiotu 

leczniczego. 

 

 (dowód akta kontroli str. 1- 9) 

 

7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego 

 Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego 

       z dnia 26 sierpnia 2010 r. 

      Data rozpoczęcia działalności leczniczej –  01 września 2010 r. 

      Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 07 października  2015 r. 
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       W strukturach kontrolowanego podmiotu leczniczego funkcjonują następujące jednostki         

organizacyjne:  

 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA 

JANOWICZ PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA, ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-

100 Żagań 

Zakład leczniczy NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA 

JANOWICZ PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA, ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań 

znajduje się w budynku czteropiętrowym  na 4 piętrze. Zapewniony jest do zakładu 

leczniczego dostęp dla osób niepełnosprawnych, poprzez możliwość korzystana z windy. 

Wewnątrz windy również znajdują się informacje dla pacjenta dotyczące lokalizacji 

przedmiotowego zakładu leczniczego. 

Kontrolowany zakład leczniczy jest prawidłowo oznakowany, posiada na zewnątrz i wewnątrz 

budynku umieszczone tablice informacyjne, z uwzględnieniem dni i godzin przyjęć oraz czasu 

pracy pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej. Czynny jest od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8:00 do 18:00. W skład zakładu leczniczego wchodzą następujące 

pomieszczenia: gabinet zabiegowy, pomieszczenie administracyjne, poczekalnia, 

pomieszczenie sanitarno – higieniczne wspólne dla pacjentów i personelu, pomieszczenie,  

w którym przechowywane jest archiwum oraz urządzenie chłodnicze z odpadami medycznymi 

niebezpiecznymi.  Gabinet zabiegowy wyposażony jest m.in.: w szafkę na leki, aparat do 

mierzenia ciśnienia tętniczego krwi wyposażony w mankiety dla dorosłych i dzieci, zestaw 

p/wstrząsowy posiadający leki z aktualną datą ważności,  aparat Ambu z maseczkami dla 

dzieci i dorosłych, rurki ustno – gardlane różnej wielkości, tablice Snellena, siatki centylowe 

dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych, glukometr, wagę dla dorosłych  

ze wzrostomierzem, wagę dla niemowląt bez wzrostomierza, wzrostomierz, przewijak, szafki  

ze sprzętem jednorazowego użytku, metalowe szafki z dokumentacją medyczną zamykane na 

klucz, zlewozmywak, drewniane łóżko dla pacjenta przykryte jednorazowym podkładem oraz 

umywalkę wyposażoną w płyn do mycia rąk i środek dezynfekcyjny wraz z pojemnikami na 

ręczniki papierowe. Ponadto pielęgniarki POZ posiadają neseser pielęgniarski wyposażony  

w podstawowy sprzęt medyczny, materiały jednorazowego użytku oraz zestaw p/wstrząsowy 

zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem.  

 Gabinet pielęgniarki POZ czynny jest od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 - 12:00, 

natomiast od godziny 8:00 - 10:00, 12:00 – 14:00, 16:00 – 18:00 wykonywane są świadczenia 

zdrowotne w domu pacjenta. W gabinecie stosowany jest sprzęt jednorazowego użytku.   

W pomieszczeniu higieniczno – sanitarnym znajduje się WC, wanna i umywalka, przy czym 
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wejście do tego pomieszczenia umożliwia wjazd dla pacjentów poruszających się na wózkach 

inwalidzkich. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie administracyjne, które posiada 

 3 biurka oraz 6 szaf, zawierających deklaracje pacjentów. Wszystkie szafy, w których jest  

przechowywana dokumentacja dotycząca umów z Narodowym Funduszem Zdrowia  

są zabezpieczone przed osobami nieupoważnionymi i zamykane na klucz. Poczekalnia jest 

pomieszczeniem otwartym z możliwością wejścia do wszystkich pomieszczeń. W niej znajdują 

się krzesła dla pacjentów oraz wieszaki. Odpady medyczne niebezpieczne są przechowywane 

w pomieszczeniu gospodarczym zamykanym na klucz. Tam też przechowywana jest 

dokumentacja medyczna w szafie dodatkowo zamykanej na klucz. Wszystkie pomieszczenia 

są oznakowane i ponumerowane. W trakcie kontroli w kontrolowanych pomieszczeniach 

zakładu panował ład i porządek. 

 

       Kontrolowany podmiot leczniczy posiada również regulamin organizacyjny, który 

uwzględnia m.in. cele i zadania podmiotu, jego strukturę organizacyjną, miejsce udzielania 

świadczeń zdrowotnych oraz przebieg procesu ich udzielania w jednostce i komórkach 

organizacyjnych. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez kierownika podmiotu 

leczniczego, posiada pieczęć i datę.  

Zgodnie z zebranymi deklaracjami złożonymi (stan na 31.12.2017 r.), w podmiocie leczniczym 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA JANOWICZ,  

ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań zostało objętych opieką 5041 pacjentów, w tym 

1064 dzieci i młodzieży od 0 do 19 roku życia. Liczba niemowląt do 12 m. ż wynosiła 139 

dzieci, w tym od 0-6 m .ż. - 53 dzieci, w  9 m. ż. –  34 dzieci, w 12 m. ż. – 52 dzieci.  Liczba 

dzieci w wieku 2 lat wynosiła - 47, natomiast 4 lat – 57,  a w wieku 5 lat – 35.  

(dowód akta kontroli str. 12 – 29) 

 

8. Zgodność danych podmiotu leczniczego, jednostek i komórek organizacyjnych 

podmiotu leczniczego z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą prowadzonego przez  Wojewodę Lubuskiego : 

Oznakowanie podmiotu leczniczego oraz jednostek organizacyjnych: zgodne z wpisem  

do rejestru, 

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem  - 1-  zgodne z wpisem do rejestru –1- 

 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA 

JANOWICZ PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA, ul. Jana III Sobieskiego 14/9,  

68-100 Żagań 
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- jednostki org. nie wpisane do rejestru: brak 

- jednostki org., które nie prowadzą działalności : brak 

Liczba komórek organizacyjnych – 2 - jest zgodna z wpisem do rejestru.  

- komórki org. nie wpisane do rejestru - brak 

- komórki org., które nie prowadzą działalności – brak  

                                                                                         (dowód akta kontroli str. 10 – 11) 

9.  Zatrudnienie w NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MAŁGORZATA JANOWICZ, ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań personelu 

medycznego świadczącego usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej - 

ustalono na podstawie dokumentów udostępnionych w trakcie kontroli dotyczących 

kwalifikacji personelu medycznego.  

W jednostce pracują 3 pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania zawodu, przy czym  

2 świadczą usługi w zakresie zadań podstawowej opieki zdrowotnej :  

 pielęgniarka z wykształceniem wyższym magisterskim, posiadająca kurs 

kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych, kurs kwalifikacyjny pielęgniarek 

środowiskowych w środowisku nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny  

z zakresu ordynowania leków i wypisywania recept dla pielęgniarek i położnych  

(część I), kurs specjalistyczny dotyczący wywiadu i badan fizykalnych dla pielęgniarek  

i położnych, kurs specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej  

w zakresie opieki geriatrycznej oraz szkolenie z zasad obowiązujących przy podawaniu 

leków.  

 pielęgniarka posiadająca kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych, kurs 

kwalifikacyjny z pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla pielęgniarek, kurs 

specjalistyczny dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej  

w zakresie opieki geriatrycznej, kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa onkologicznego 

dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny w zakresie profilaktyki chorób gruczołu 

piersiowego. 

 

          (dowód akta kontroli str. 30 -50)  

10. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować zakład 

leczniczy określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 
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 W trakcie wizytacji ustalono, że NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MAŁGORZATA JANOWICZ, ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań posiada 

sprzęt zgodnie z wymogami w/w rozporządzenia. 

   

11. Dokumentacja prowadzona przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  

 Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej prowadziły następującą dokumentację: 

 Indywidualna dokumentacja medyczna dziecka  - Karta wizyty patronażowej  

 Książka gabinetu zabiegowego 

 

Do każdej zrealizowanej wizyty patronażowej zakładana jest Karta wizyty patronażowej 

pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej. Zawiera ona pieczęć podmiotu leczniczego, imię  

i nazwisko pacjenta, PESEL, informacje dotyczące rozwoju fizycznego i psychicznego 

dziecka, w tym żywienia, wydalania, jamy ustnej, stanu skóry, napięcia mięśni, występujących 

odruchów. Ponadto w karcie patronażowej są odnotowane informacje dotyczące rozwoju 

psychomotorycznego, poznawczego oraz mowy, warunki socjalno – bytowe, zalecenia 

lekarskie, szczepienia ochronne oraz wydane zalecenia dla rodziców dziecka. 

Każdy wpis do dokumentacji wykonanej wizyty patronażowej jest podpisany i opatrzony 

pieczątką pielęgniarki, wraz z numerem prawa wykonywania zawodu., co jest zgodne  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu  

i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2069). Ponadto kontrolowana dokumentacja zawiera daty przeprowadzonych wizyt 

patronażowych. Rodzice lub opiekunowie prawni o przedmiotowej wizycie są informowani 

telefonicznie. Pielęgniarki prowadzą również Książkę gabinetu zabiegowego, w której  

są dokumentowane wykonane zabiegi. Każdy wpis do Książki jest opatrzony podpisem 

pielęgniarki, brak jest pieczątki z numerem prawa wykonywania zawodu. 

  

12. Realizacja wizyt patronażowych wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, po zakończeniu opieki nad położnicą 

i noworodkiem, realizowanej przez położną podstawowej opieki zdrowotnej, niemowlęta 

zostają przekazane do dalszej opieki, którą realizuje pielęgniarka podstawowej opieki 

zdrowotnej. 
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Od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej objęły opieką  

w zakładzie leczniczym NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MAŁGORZATA JANOWICZ, ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań 53 niemowląt. 

Każda wizyta patronażowa jest odnotowana w  indywidualnej dokumentacji medycznej 

dziecka tj. Karcie wizyty patronażowej pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej.  

W przedmiotowej karcie widnieje m.in. pieczęć podmiotu leczniczego, imię i nazwisko 

pacjenta, PESEL, informacje dotyczące żywienia, jamy ustnej, stanu skóry, napięcia 

mięśniowego, występujących odruchów. Ponadto zawarty jest opis rozwoju 

psychomotorycznego dziecka, poznawczego, warunki socjalno – bytowe, zalecenia lekarskie 

oraz szczepienia ochronne. Rodzice lub opiekunowie prawni o przedmiotowej wizycie  

są informowani telefonicznie. Pielęgniarki wykonują pierwszą wizytę patronażową 1x około  

3 – 4 miesiąca życia. Weryfikacji dokumentacji objętej kontrolą, dotyczącej wykonanych 

wizyt patronażowych u niemowląt od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., dokonano na podstawie 

53 kart patronażowych dziecka (100,0% ogółu). We wszystkich skontrolowanych kartach 

widniały wpisy pielęgniarek o wykonanych wizytach patronażowych opatrzone  podpisem 

oraz pieczątką z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania zawodu. Opisy 

wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej  

w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób  staranny i rzetelny.  

 

13. Realizacja testów przesiewowych wobec dzieci wykonanych przez pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

Na podstawie kontrolowanej dokumentacji medycznej ustalono, że pielęgniarki wykonały 

wśród dzieci w wieku 0-6 m.ż. 53 testy przesiewowe u 53 dzieci podlegającym tym badaniom, 

natomiast u niemowląt w wieku 9 m.ż na 34 dzieci podlegającym testom przesiewowym tylko 

u 2 wykonano testy przesiewowe. 

Ponadto podczas  kontroli ustalono, że pielęgniarki nie wykonują testów przesiewowych 

u dzieci podlegającym tym badaniom w wieku 12m.ż, 2 lata, 4 lata i 5 lat. Informacje  

te potwierdził kierownik podmiotu leczniczego podczas rozmowy z osobami 

przeprowadzającymi kontrolę. W kontrolowanej dokumentacji medycznej stwierdzono  

jednokrotne wpisy: „zaproszono matkę do wykonania testów”, brak jest jednak wpisów 

dotyczących wykonania testów przesiewowych przez pielęgniarkę w ww. grupach 

wiekowych. Na zewnętrznych drzwiach podmiotu leczniczego znajduje się informacja 

zapraszająca rodziców do wykonywania testów przesiewowych w gabinecie pielęgniarki 

podstawowej opieki zdrowotnej w odpowiednich przedziałach wiekowych. Dodatkowo matki 
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są zapraszane telefonicznie na badanie z dzieckiem, ale z wyjaśnień kierownika podmiotu 

leczniczego odmawiają tłumacząc, że już były u lekarza i ich dziecko ma wykonane stosowne 

badanie.  Kontrolowana  dokumentacja nie posiada żadnej informacji, że rodzic odmówił 

wykonania badania przesiewowego u swojego dziecka. Podkreślić należy, że testy 

przesiewowe u dzieci zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 

poz. 86) pielęgniarki powinny realizować w następujących grupach wiekowych: od 0-6 m.ż,  

9 m.ż, 12 m.ż, 2 lata, 4 lata oraz w wieku 5 lat. Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika podmiotu 

leczniczego, pielęgniarki już podczas wizyty patronażowej omawiają i wskazują rodzicom cel 

i potrzebę wykonania testu przesiewowego w poszczególnych grupach wiekowych wśród 

dzieci. Z kontrolowanej dokumentacji wynika, że pielęgniarki dokonują powyższego przekazu 

rodzicom tylko jednokrotnie, co jest niewystarczające, szczególnie u dzieci podlegającym 

testom przesiewowym w starszej grupie wiekowej.  

 

                                                                                                                              (dowód akta kontroli str. 12-18) 

 

14. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA JANOWICZ,  

ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz  

i wewnątrz budynku, dysponuje odpowiednimi pomieszczeniami.  

2.    Zakład leczniczy posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, która 

realizuje zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. 

3. Wizyty patronażowe u niemowląt podlegającym tym badaniom, zostały wykonane przez 

pielęgniarki w 100% badanych przypadków. We wszystkich skontrolowanych kartach 

widniały wpisy pielęgniarek o wykonanych wizytach patronażowych opatrzone  

podpisem oraz pieczątką z tytułem zawodowym oraz z numerem prawa wykonywania 

zawodu. Opisy wizyt patronażowych dokonywane przez pielęgniarki podstawowej opieki 

zdrowotnej w dokumentacji medycznej, prowadzone są w sposób  staranny i rzetelny.  

4. Testy przesiewowe u dzieci w wieku od 0-6 m.ż podlegających tym badaniom, zostały 

wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej we wszystkich badanych 

przypadkach, natomiast u niemowląt w wieku 9 m.ż na 34 dzieci podlegającym testom 

przesiewowym tylko u 2 wykonano badanie przesiewowe. Wykonane testy  

są odnotowane w dokumentacji medycznej. 
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5. Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie wykonują testów przesiewowych  

u dzieci podlegającym tym badaniom w wieku 12 m.ż, 2 lata, 4 lata i 5 lat,  

co potwierdza brak stosownych wpisów w dokumentacji. 

6.   Zgodnie z wyjaśnieniami kierownika podmiotu leczniczego, pielęgniarki podczas wizyty 

patronażowej omawiają i wskazują rodzicom celi potrzebę wykonania testu 

przesiewowego w poszczególnych grupach wiekowych wśród dzieci. Z kontrolowanej 

dokumentacji wynika, że przekaz pielęgniarki podczas wizyty patronażowej dotyczący 

konieczności wykonania testów przesiewowych u dzieci oraz informacja umieszczona  

w zakładzie leczniczym zapraszająca rodziców do wykonywania testów przesiewowych  

w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej jest działaniem 

niewystarczającym. W wyniku takiego postępowania dzieci podlegające testom 

przesiewowym nie mają zrealizowanych wszystkich badań w określonych wyżej grupach 

wiekowych. 

7. Kontrolowana dokumentacja medyczna nie posiada żadnej informacji, dotyczącej 

odmowy wykonania badania przesiewowego przez rodziców u swojego dziecka. 

8. Zakład leczniczy posiada aktualny regulamin organizacyjny regulamin organizacyjny, 

który uwzględnia m.in. cele i zadania podmiotu, jego strukturę organizacyjną, miejsce 

udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przebieg procesu ich udzielania w jednostce  

i komórkach organizacyjnych. 

 

15. Uchybienia i nieprawidłowości : 

1. Brak wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej testów 

przesiewowych u dzieci w wieku 9 m.ż podlegającym tym badaniom - na 34 dzieci 

tylko u 2 wykonano testy przesiewowe, co stanowi 5,8 % ogółu badanych i jest 

niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 

poz. 86 z późn. zm.). 

2. Brak wykonanych przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej testów 

przesiewowych wśród dzieci w wieku 12 m.ż, 2 lata, 4 lata i 5 lat podlegającym tym 

badaniom, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 

2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 86 z późn. zm.). 

3. Wpisy wykonanych zabiegów do  Książki gabinetu zabiegowego opatrzone są 

podpisem pielęgniarki, brak jest natomiast pieczątki z numerem prawa wykonywania 
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zawodu, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej 

oraz sposobu jej przetwarzania  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069). 

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli 

pod poz. Nr 12. 

 Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) oraz  ustawy z dnia  

02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2168  

z późn. zm.). 

 

 

Pouczenie: Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem kierownik 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą zgłosi umotywowane zastrzeżenia 

co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące 

czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. 

Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia 

czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których: 

        - egz. nr 1 otrzymał NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MAŁGORZATA 

JANOWICZ, ul. Jana III Sobieskiego 14/9, 68-100 Żagań  

        - egz. nr 2 wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

Gorzów Wlkp.,  09 kwietnia 2018 r. 

…………….……….............................        
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Podpisy osób kontrolujących: 
 

1.INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych  

w Wydziale Zdrowia  

Agnieszka Mielnik  

2. INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  

w Oddziale Kształcenia i Spraw Medycznych  

w Wydziale Zdrowia  

Wiesława Kandefer 
  

  

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu 

 
                                                                        NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  

                                                                                                  Małgorzata Janowicz 
                                                                                                                           PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA 

                                                                                                                68-100 Żagań, ul. Jana III Sobieskiego 14/9 

  
                         Żagań                                  13.04.2018 r.                          KIEROWNIK 
                                                                                                   NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

                                                                                                                                                mgr Małgorzata Janowicz 

Miejscowość.....................................data..................           Podpis...................................... .............................. 
                          Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej 

                                  lub  osoby upoważnionej 
 

 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Miejscowość.....................................data...........................           Podpis.................................................................... 
                          Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej 

                                  lub  osoby upoważnionej 

 

 

 

 

Sporządziła: Agnieszka Mielnik 


