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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 18 lutego 2019 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym: WCZESNA DIAGNOSTYKA I REHABILITACJA "ATOS" 

w Zielonej Górze, ul. Podgórna 13,  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 2011 r. o działalności leczniczej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu 

08 marca 2019 r. (potwierdzenie odbioru przesyłki ZPO) oraz podpisanym w dniu  

20 marca 2019 r., nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu.  

W trakcie kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był zgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego, a dokumentacja była aktualna. Personel 

medyczny posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń zdrowotnych 

potwierdzone odpowiednimi dokumentami (prawo wykonywania zawodu, dyplomy, 

certyfikaty, itp.). Sprzęt i urządzenia medyczne były na bieżąco serwisowane, co zostało 

udokumentowane odpowiednim wpisem w paszportach technicznych. Aktualna odpowiednia 

polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc jest zawarta zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 ww. ustawy. 

Regulamin organizacyjny został odpowiednio poprawiony podczas czynności kontrolnych. 

Nie stwierdzono nieprawidłowości.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



          
 

 2 

Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. 

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 ww 

ustawy o działalności leczniczej, aktualne informacje na stronie www.lubuskie.uw.gov.pl/wydz

iałzdrowia.  

 

 

      Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

  
Bożena Chudak 

Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 
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