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Protokół kontroli problemowej 

podmiotu leczniczego przeprowadzonej  

w dniu 29 kwietnia 2014 r.  

 

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:  

     (…),  

     Adres do korespondencji: (…) 

     Nr księgi w RPWDL – 000000004088, oznaczenie organu: W-08.  

 

prowadzący przedsiębiorstwo: 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Obsługi Osób Słabo Słyszących 

„SONIDO” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 10 

 

Data wpisu do rejestru              –  2000-09-22 

Data rozpoczęcia działalności –  2001-01-01 

Data zmiany wpisu do rejestru –  brak wpisu 

 

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:  

 ul. Sienkiewicza 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

        

3. Skład zespołu kontrolnego:  

 (…) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (…) z dnia 

23.04.2014 r. - przewodnicząca zespołu,  

 (…) – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (…) z dnia 23.04.2014 r. - 

członek zespołu.  

4. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, 

przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego               

oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej. 

5. Okres objęty kontrolą – od 1 lipca 2011 r. do dnia kontroli, tj. 29 kwietnia 2014r.  

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:  

 (…) – podmiot leczniczy 

 (…) – osoba uprawniona – upoważnienie z dnia  29 kwietnia 2014r. 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego: 

 Podmiot leczniczy nie został przerejestrowany w myśl art. 217 ust. 3 w/w ustawy, 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze 

oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 325) oraz rozporządzenia Ministra 

Zdrowia  z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych 

oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012, poz.594). 

 Pan (…) posiada wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (wydruk z dnia 29.04.2014 w aktach sprawy). Według rejestru REGON 

(wydruk z dnia 25.04.2014r. w aktach sprawy) przedsiębiorstwo w Gorzowie Wlkp. 

ul.Sienkiewicza 10  nie posiada 14-znakowego numeru REGON. 

 Podmiot leczniczy świadczy usługi zdrowotne w zakresie protetyki słuchu oraz 

zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu w Gorzowie Wlkp. przy ul.Sienkiewicza 10 oraz 

w Słubicach przy ul.Mickiewicza 6. 

 

Kontrolowano przedsiębiorstwo p.n. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek 

Obsługi Osób Słabo Słyszących „SONIDO” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 10. 

 1) Przedsiębiorstwo posiada jednostkę organizacyjną pn. NZOZ Ośrodek Obsługi Osób Słabo 

Słyszących „SONIDO” w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sienkiewicza 10, w której funkcjonują 

następujące komórki organizacyjne: 

- 001 Poradnia logopedyczna 

- 002 Poradnia protetyki słuchu 

oraz w Słubicach przy ul.Mickiewicza 6: 

- 003 Poradnia protetyki słuchu 

 

 Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą pod wskazanym adresem                       

w wynajmowanym, wyodrębnionym lokalu na II piętrze, w budynku przystosowanym do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, z windą - umowa najmu lokalu zawarta w dniu 01 stycznia 

2010r. na czas określony do 31 grudnia 2012r oraz umowa najmu zawarta w dniu 18 grudnia 

2012r. na czas określony do 31 grudnia 2015r. Usługi medyczne świadczone są w gabinecie nr 

(…), z wydzielonym pomieszczeniem wyposażonym w audiometr do badania słuchu w celu 

dopasowania aparatu słuchowego. Przeniesiono działalność leczniczą z III piętra na II piętro do 

pomieszczeń w gabinecie nr (…) przy ul.Sienkiewicza 10 w Gorzowie Wlkp. bez aktualnej 

opinii sanitarnej. 
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 Rejestracja pacjentów  odbywa się w gabinecie nr (…) oraz telefonicznie. Na korytarzu 

udostępniona jest  przestronna poczekalnia,  wc dla pacjentów, wc dla personelu. 

Pomieszczenia są odnowione, czyste. Pacjenci przyjmowani są  w dniach: poniedziałek – 

piątek, w godz. 9
00

-16
45

. 

 W dniu kontroli przedłożono informację dot. liczby pacjentów - w okresie od stycznia 

2014r.  do dnia  kontroli (w aktach sprawy), informację dot. personelu medycznego – 

surdologopeda, 2 protetyków słuchu,  protetyk słuchu w trakcie studiów oraz dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje: dyplomy, prawo wykonywania zawodu, świadectwo czeladnicze, 

zaświadczenia (w aktach sprawy), dokumenty dot. sprzętu tj. świadectwo sprawdzenia  po 

przeglądzie rocznym  i kalibracji wydane w dniu 15 lipca 2013r. - data następnego 

sprawdzenia – lipiec 2014r. oraz świadectwo przeglądu technicznego i kalibracji wydane w 

dniu 21 października 2013r. - data następnego sprawdzenia – 31 października 2014r. 

(informacja dot. sprzętu w aktach sprawy). 

 Według stanu w księdze rejestrowej w Słubicach przy ul.Plac Przyjaźni 7 figuruje: 

- 003 Pracownia protetyki słuchu. 

 Podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorstwa ustalono, że w/w komórka w Słubicach 

została przeniesiona z dniem (…) z Placu Przyjaźni 7 w Słubicach w inne miejsce: Słubice 

ul.Mickiewicza 6, bez zgłoszenia do rejestru RPWDL, przedłożono pozytywną opinię 

sanitarną z dnia 01 kwietnia 2010r. oraz postanowienie z dnia 29.10.2007r. Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach (w aktach sprawy). Pan (…) posiada akt 

notarialny dot. lokalu w Słubicach przy ul.Mickiewicza 6 (kopia w aktach sprawy). Pracownia 

czynna jest w piątki w godz. od 10°° do 13°°, usługi medyczne świadczy protetyk słuchu,  w 

2014 r. przyjęto 58 pacjentów, pracownia jest oznakowana niezgodnie z wpisem do rejestru 

(informacja w aktach sprawy). Działalność gospodarcza w Słubicach przy ul.Mickiewicza 6 

jest wpisana na dzień 29 kwietnia 2014r. w CEIDG (wydruk w aktach sprawy).  

 Zebrana dokumentacja oraz oświadczenia podmiotu leczniczego podczas kontroli na 

miejscu w Gorzowie Wlkp. ul.Sienkiewicza 10 była wystarczająca w celu ustalenia 

nieprawidłowości dot. Pracowni protetyki słuchu w Słubicach ul.Mickiewicza 6 (w aktach 

sprawy). W związku z powyższym odstąpiono od czynności kontrolnych w siedzibie 

pracowni w Słubicach.  

   

2) Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego - na zewnątrz w formie reklamy 

umieszczonej na ogrodzeniu oraz tablica na II piętrze, na drzwiach gabinetu - zawierało nazwę 

niezgodną z wpisem do rejestru. Pomieszczenia były odpowiednio oznaczone zgodnie ze 

stanem faktycznym. 

3) Dane podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą  były niezgodne ze stanem faktycznym: brak numeru telefonu, e-mail, identyfikatora 

terytorialnego.  
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 Kod resortowy cz. IV - 71: niezgodny, powinno być: 0700; 

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym:  

 Nazwa przedsiębiorstwa niezgodna z wpisem w bazie REGON (www.stat.gov.pl) 

 Kod resortowy cz. VI – brak wpisu , powinno być: 3 

 Numer REGON przedsiębiorstwa 14-znakowy – brak wpisu 

5) Dane jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa wpisane do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym.  

 Kod resortowy cz. V- 01: zgodny  

 Numer REGON 14-znakowy – brak wpisu 

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym: 

Poradnia logopedyczna:  

 Numer REGON 14-znakowy – brak wpisu 

 Kod resortowy cz. VII - 001: zgodny 

 Kod resortowy cz. VIII- 1615: niezgodny, powinno być 1616 

 Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3.: zgodny,  

 Kod resortowy cz. X – 02: zgodny 

Pracownia protetyki słuchu: 

 Numer REGON 14-znakowy – brak wpisu 

 Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny 

 Kod resortowy cz. VIII- 8200: niezgodny, powinno być 8210  

 Kod resortowy cz. IX – HC.5.2.3.: zgodny   

 Kod resortowy cz. X – 02: zgodny 

Pracownia protetyki słuchu w Słubicach: 

 Adres – ulica Plac Przyjaźni 7: niezgodny, powinno być ul.Mickiewicza 6 

 Numer REGON 14-znakowy – brak wpisu 

 Kod resortowy cz. VII - 003: zgodny 

 Kod resortowy cz. VIII- 8200: niezgodny, powinno być 8210  

 Kod resortowy cz. IX – HC.5.2.3.: zgodny   

 Kod resortowy cz. X – 01: zgodny 

 

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : 

 Pozytywna opinia sanitarna – postanowienie Wojskowego Inspektora Sanitarnego we 

Wrocławiu  z dnia 13 listopada 2000r. dot. pomieszczeń przy ul.Sienkiewicza 10                        

w Gorzowie Wlkp. (w aktach rejestrowych). Pozytywna opinia sanitarna z dnia 01 kwietnia 
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2010r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach oraz postanowienie 

z dnia 29 października 2007r. dot. pomieszczeń w Słubicach przy ul.Mickiewicza 6.  

 Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

zawarta w dn.22.12.2011r. na okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na sumę gwarancyjną 

67500 euro na wszystkie zdarzenia,  zawarta w dn.18.12.2012r. na okres 01.01.2013r. do 

31.12.2013r. na sumę gwarancyjną 50000 euro na wszystkie zdarzenia, zawarta w 

dn.30.12.2013r. na okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r. na sumę gwarancyjną 50000 euro na 

wszystkie zdarzenia, zostały złożone podczas kontroli, tj. w dn.29.04.2014r., po 

ustawowym 7-dniowym terminie (w aktach sprawy). Zachowana jest ciągłość polis oc. 

 Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.           

o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz.U z 2013 poz.217 ze zm.) oraz 

nie jest zgodny ze stanem w księdze rejestrowej oraz faktycznym w zakresie  struktury 

organizacyjnej – niezgodna nazwa przedsiębiorstwa, nie uwzględniono warunków 

współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, brak informacji 

dot. opłat za  dokumentację medyczną oraz cennika usług medycznych (art.24 w/w ustawy 

o d.l.). 

Na tablicy ogłoszeń udostępniono pacjentom  informację dot. opłat za  dokumentację 

medyczną oraz cennik usług medycznych. 

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. 

9). Podmiot leczniczy nie był kontrolowany wcześniej przez Wojewodę Lubuskiego jako organ 

rejestrowy w zakresie ustawy o działalności leczniczej. 

Stwierdzone nieprawidłowości:  

1. Nie złożono wniosku o wpis zmian dot. dostosowania działalności do ustawy o d.l.                   

w terminie do 31 grudnia 2012r. z uwzględnieniem kodów resortowych, danych adresowych, 

nazewnictwa i struktury organizacyjnej, nadania 14-znakowego nr REGON, zgodności z bazą 

REGON. 

2. Przeniesiono działalność leczniczą w Słubicach z Placu Przyjaźni 7 na ul.Mickiewicza 6 bez 

zgłoszenia do rejestru, tj. nie złożono wniosku o wpis zmian  w terminie 14 dni. 

3. Przeniesiono działalność leczniczą z III piętra na II piętro do pomieszczeń w gabinecie nr 

(…) przy ul.Sienkiewicza 10 w Gorzowie Wlkp. bez aktualnej opinii sanitarnej. 

4. Polisa obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

zawarta w dn.22.12.2011r. na okres 01.01.2012r. do 31.12.2012r. na sumę gwarancyjną 67500 

euro na wszystkie zdarzenia, została złożona podczas kontroli, tj. w dn.29.04.2014r., po 

ustawowym terminie do dnia 07 stycznia 2012r., co stanowi naruszenie art. 212 ust.2 w/w 

ustawy, w przypadku gdy podmiot leczniczy zawarł umowę ubezpieczenia oc przed dniem 

wejścia w życie w/w ustawy, tj. 01 stycznia 2012r.  

5. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

zawarta w dn.18.12.2012r. na okres 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na sumę gwarancyjną 50000 
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euro na wszystkie zdarzenia, zawarta w dn.30.12.2013r. na okres 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 

na sumę gwarancyjną 50000 euro na wszystkie zdarzenia, zostały złożone podczas kontroli, tj. 

w dn.29.04.2014r., po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 

w/w ustawy.  

6. Polisy oc zostały zawarte na  zaniżone sumy gwarancyjne na wszystkie zdarzenia -  50000 

euro. Od dnia 01 stycznia 2012r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia oc wynosi 

wartość  350000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń – §3 pkt.1 ust.2 rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz.U. nr 293, 

poz. 1729). 

7. Nie złożono wniosku o wpis zmian dot. wpisu polis oc, co stanowi naruszenie art.107 ust.1. 

oraz art. 212 w/w ustawy. 

8. Regulamin organizacyjny z dnia (…) nie spełniał wymagań art. 24 ustawy z dnia                     

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (tj. Dz.U z 2013 

poz.217 ze zm.) oraz nie był zgodny ze stanem w księdze rejestrowej oraz stanem faktycznym                

w zakresie  struktury organizacyjnej – niezgodna nazwa przedsiębiorstwa, nie uwzględniono 

warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, brak 

informacji dot. opłat za  dokumentację medyczną oraz cennika usług medycznych (art.24 w/w 

ustawy o d.l.). 

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.  

W dniu 29 kwietnia 2014 złożono wniosek o wpis zmian zawierający braki, odesłano do 

uzupełnienia. W dniu 5 czerwca 2014r. wpłynął odpowiedni wniosek o wpis zmian (w toku). 

Podczas kontroli złożono oświadczenie oraz wyjaśnienie przyczyn nie zgłoszenia zmian do 

rejestru w terminie 14 dni oraz oświadczenie dot. zmiany pomieszczeń przy ul.Sienkiewicza 

10 w Gorzowie Wlkp. (w aktach sprawy). 

Dokonano aktualizacji wpisu w rejestrze REGON (wydruk z dnia 04 czerwca 2014r. w aktach 

sprawy). 

W dniu 05 czerwca 2014r. dostarczono protokół kontroli inspektora sanitarnego w sprawie 

wydania aktualnej opinii sanitarnej dot. pomieszczeń w gabinecie nr (…) w Gorzowie Wlkp. 

przy ul.Sienkiewicza 10 (w aktach sprawy). 

Przygotowano aktualny regulamin organizacyjny (do wglądu). 

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

 Podmiot leczniczy nie dostosował działalności oraz księgi rejestrowej do ustawy o d.l.                  

w terminie do 31 grudnia 2012r.  

 W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Stwierdzono, że dokonywano zmian 

miejsca działalności leczniczej bez zgłoszenia do rejestru, bez opinii sanitarnej. Polisy 
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ubezpieczenia oc były zawierane na zaniżone sumy gwarancyjne w odniesieniu do wszystkich 

zdarzeń, nie były złożone do rejestru, nie figurują w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego.  

 Dokumentacja wymagana przez organ rejestrowy była nieaktualna w zakresie opinii 

sanitarnej, regulaminu organizacyjnego. Podmiot leczniczy nie stosował obowiązującego          

7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 oraz art.212 ust.2 w/w  ustawy dot. obowiązku 

złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego 

ubezpieczenia oc oraz 14-dniowego terminu zgłaszania odpowiednich zmian do rejestru. 

Oznakowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz, na ogrodzeniu przy ul.Sienkiewicza 10                     

w Gorzowie Wlkp. zawierało nazwę niezgodną z wpisem do rejestru.  

 W trakcie kontroli podmiot leczniczy podjął czynności w celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości, m.in. złożono wniosek o wpis zmian (niekompletny, w toku), 

zaktualizowano dane w rejestrze REGON, wystąpiono do inspektora sanitarnego o uzyskanie 

opinii sanitarnej dot. pomieszczeń gabinetu nr (…) przy ul.Sienkiewicza 10 w Gorzowie 

Wlkp., sporządzono aktualny regulamin organizacyjny.  

 Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał 

adnotacji w książce kontroli pod poz. (…). Pouczono o obowiązkach podmiotu leczniczego 

wynikających z ustawy o d.l.  

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

o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2013, poz.217 ze zm.), oraz  ustawy z dnia 2 lipca 

2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj.Dz. U. z 2013 poz. 672 ze zm.), 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych 

kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012,  

poz. 594), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania 

wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (t.j.Dz. U. z 2014, poz. 325). 

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: 

  jeden egz. otrzymał podmiot leczniczy,  

  drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydziału Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.  

Data i miejsce sporządzenia protokołu: 
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Gorzów Wlkp., dnia  (…)  

Podpisy osób kontrolujących: 

1…..podpis nieczytelny 

2…..podpis nieczytelny  

      Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu  

Miejscowość..Gorzów Wlkp...data..16.06.2014r. 

Podpis...(podpis czytelny) 

                                                                                                                     /Pieczątka podmiotu leczniczego  

                                                                                                                     oraz podpis właściciela zakładu 

                                                                                                                      lub osoby upoważnionej / 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)                                                                                                    

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Miejscowość........................................................data...............................            

Podpis................................................................                                                                                                                     

                 /Pieczątka podmiotu leczniczego  

                                                                                                                         oraz podpis właściciela zakładu 

                                                                                                                         lub osoby upoważnionej / 

     

Do akt kontroli dołączono:  

 oświadczenia                - akta spr. str.1 –2 

 program kontroli      - akta spr. str. 3-9  

 powiadomienie podmiotu leczniczego (ZPO)   - akta spr. str. 10- 13 

 upoważnienia do kontroli      - akta spr. str. 14 -15 

 wydruk z księgi rejestrowej  na dzień 28.04.2014  - akta spr. str. 16- 20 

 wydruk CEIDG na dzień 29.04.2014    - akta spr. str. 21 

 wydruk REGON na dzień 28.04.2014                    - akta spr. str. 22- 24 

 upoważnienie z dn.29.04.2014                 - akta spr. str. 25 

 umowa najmu zawarta 01.01.2010    - akta spr. str. 26-27 

 umowa najmu zawarta 18.10.2012    - akta spr. str. 28-29 

 świadectwa sprawdzenia, przeglądu technicznego  - akta spr. str. 30-32 

 polisy oc       - akta spr. str. 33-38 

 dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu medycznego - akta spr. str.39-49 

 opinie sanitarne      - akta spr. str.50-53 

 akt notarialny z dn.10.11.2009     - akta spr. str.54-57 

 umowa dzierżawy z dn.30.07.2007    - akta spr. str.58-59 

 informacja dot.  sprzętu, ilości pacjentów                                      - akta spr. str. 60 

 informacja dot. personelu      - akta spr.str. 61  

- informacja dot. Pracowni w Słubicach     - akta spr.str. 62 

- oświadczenie dot. zmiany pomieszczeń  w Słubicach                - akta spr.str. 63 

- oświadczenie dot. zmiany pomieszczeń w Gorzowie Wlkp.  - akta spr.str. 64 

- notatka służbowa z dn.12 maja 2014r.     - akta spr.str. 65 

 wydruk REGON na dzień 04.06.2014                     - akta spr. str. 66-68 

 protokół kontroli PPIS z dnia 05.06.2014r.    - akta spr. str. 69-72 

 

Sporządziła: (…) 

 

(…) wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie 

do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn.zm.) 


