
 

 

 

PS-VI.9612.1.1.2012.SArm                                       Gorzów Wlkp., dnia  18 maja 2012r. 

 

 

      Pani (… )  

      (…) 

69-100 Słubice 

Właściciel 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Stomatologiczna „EURODENT” 

Plac Przyjaźni 13 

69-100 Słubice 

 

 

 

ZALECENIA POKONTROLNE 

 

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

(Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki 

Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 21 marca 2012r. planową 

kontrolę problemową w prowadzonym przez Panią Niepublicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej Przychodnia Stomatologiczna „EURODENT w Słubicach przy  Placu Przyjaźni 

13, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody 

Lubuskiego pod nowym numerem księgi rejestrowej: 000000004262 - W – 08. 

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu 

leczniczego z wpisem  do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą 

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz aktualności dokumentacji w tym zakresie, 

zgodnie z art.111 ust.1. 

 W związku z ustaleniami kontroli, której wyniki zostały przedstawione w protokole 

kontroli, podpisanym przez Panią w dniu 26 kwietnia 2012r. bez wniesienia zastrzeżeń, 

przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne. 

W dniu kontroli stan organizacyjny Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia Stomatologiczna „EURODENT w Słubicach przy  Placu Przyjaźni 13 był 

zgodny z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego 

przez Wojewodę Lubuskiego. Przychodnia funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna,   

posiadająca jedną komórkę organizacyjną – Poradnię Stomatologiczną, co jest zgodne              

z wpisem do rejestru. Oznakowanie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego na zewnątrz 

budynku było zgodne z wpisem do rejestru, natomiast uzupełnienia oznakowania wymagały 

gabinety lekarskie Poradni Stomatologicznej. Ponadto, podczas kontroli stwierdzono 

następujące nieprawidłowości dotyczące: 
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- brak wpisu do rejestru kodu części IX – HC.4.2.3 oraz części X – 31 – radiologia                        

i diagnostyka obrazowa,  

- brak aktualnej opinii sanitarnej, 

- nie zgłoszono do rejestru polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

- brak aktualnego świadectwa badania autoklawu sterylizacyjnego MELAG typ 23. 

 Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialna jest Pani (…) - właściciel 

przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. 

W wyniku kontroli zostały podjęte przez Panią czynności w celu usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości, tj.: 

 w dniu 18 kwietnia 2012r. złożony został odpowiedni wniosek o wpis zmian do 

rejestru dot. wpisu kodu części IX-HC.4.2.3. oraz części X-31 – radiologia                      

i diagnostyka obrazowa, dostarczono polisę ubezpieczenia OC - wpis zmian do księgi 

rejestrowej został dokonany w dniu 4 maja 2012r. 

 w dniu 19 kwietnia 2012r. dostarczono dokumentację uzupełniającą: 

- informację dot. umieszczenia na drzwiach wejściowych informacji o miejscu               

i godzinach przyjęć dla pacjentów, odpowiedniego oznaczenia gabinetów lekarskich Poradni 

Stomatologicznej, 

- informację dot. złożenia w dniu (…) wniosku do Urzędu Dozoru Technicznego          

o przeprowadzenie badania i wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację sterylizatora 

parowego MELAG 23, rok produkcji 2000, 

- postanowienie z dnia 10 kwietnia 2012r. Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Słubicach w sprawie zaopiniowania prowadzenia świadczeń zdrowotnych        

w pomieszczeniach w/w podmiotu wykonującego działalność leczniczą, które zostało wydane 

niezgodnie z w/w ustawą – wymagana jest forma decyzji administracyjnej z uwzględnieniem 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki 

zdrowotnej (Dz.U.Nr 31, poz. 158), w dniu 7 maja 2012r. wysłano pismo w tej sprawie, 

 w dniu 17 maja 2012r. dostarczono:  

- decyzję z dnia 30 kwietnia 2012r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Słubicach w sprawie zaopiniowania prowadzenia świadczeń zdrowotnych                            

w pomieszczeniach w/w podmiotu wykonującego działalność leczniczą – z zastrzeżeniami 

dostosowania w terminie do 31 grudnia 2016r., 

- informację, że odpowiedni program dostosowania zostanie złożony po zaopiniowaniu 

przez właściwego inspektora sanitarnego najpóźniej do 30 czerwca 2012r., 

- aktualne zaświadczenie z dnia 16 maja 2012r. o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej (CEIDG). 

Na podstawie art.112 ust.7 pkt 2 w/w ustawy wydaje się następujące zalecenia 

pokontrolne:  

1. dostarczenie aktualnego programu dostosowania oraz decyzję właściwego inspektora 

sanitarnego opiniującą program, 

2. dostarczenie aktualnej decyzji właściwego inspektora Urzędu Dozoru Technicznego 

zezwalającej na eksploatację sterylizatora parowego MELAG 23, rok produkcji 2000. 

 

Termin realizacji zaleceń pokontrolnych - 30 czerwca 2012r.  
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Na podstawie art.108 ust.2 pkt 4 i art.112 ust.7 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) w przypadku niezastosowania się do 

zaleceń pokontrolnych podmiot wykonujący działalność leczniczą zostanie wykreślony           

z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2011r. ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011r.  o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz z dniem 1 listopada 

2011r. 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 (Dz.U. z 2011r. Nr 221, poz. 1319) podmiot leczniczy powinien 

dostosować m.in. dokumentację najpóźniej  w terminie do dnia 30 czerwca 2012r. Ponadto 

przypominamy, że kierownik podmiotu leczniczego niezwłocznie, nie później niż w terminie    

7 dni od zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia zobowiązany jest do przekazania organowi 

rejestrowemu dokumenty ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela wraz                      

z odpowiednim wnioskiem o wpis zmian do rejestru (art.106 ust.3, pkt 13 w/w ustawy). 

Zgodnie z art. 107 w/w ustawy 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. 

Szczegółowe informacje, nr konta oraz druki do pobrania znajdują się na stronie 

internetowej: lubuskie.uw.gov.pl   w zakładce:  poradnikklienta/rejestrpodmiotówleczniczych. 

 

 

 

            

…

…

…

…

…

…

     …………………… 

(podpis zlecającego kontrolę) 
 

 

 

 

 

 

 

(…) 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.) 

 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Grażyna Jelska 

Zastępca Dyrektora  

Wydziału Polityki Społecznej 


