
Protokół kontroli problemowej 

podmiotu leczniczego 

z dnia 26  czerwca 2022 r. 

 

Firma nazwa albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: 

Katharsis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 15/9                                 

w Gorzowie Wlkp.,   

Zakład leczniczy:  

Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka                           

z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 15/9, 66 – 400 Gorzów Wlkp.  

1. Zakres przedmiotowy kontroli: Ocena zabezpieczenia i realizacji opieki zdrowotnej 

nad matką i dzieckiem zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.                     

o działalności leczniczej. 

2. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 28 kwietnia 2022 r. 

3. Data zakończenia czynności kontrolnych – 28 lipca 2022 r. 

4. Zespół kontrolny w składzie: 

     Wiesława Kandefer- Starszy  inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego 

     Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  posiadająca upoważnienie Wojewody 

     Lubuskiego Nr 78-1/2022 z dnia 13 kwietnia  2022 r. – przewodnicząca zespołu 

     kontrolnego. 

    Magdalena Flis – Inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

    Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody 

    Lubuskiego – Nr 78-2/2021 z dnia 13 kwietnia 2022 r. - członek zespołu kontrolnego, 

5. 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. 

6. Okres objęty kontrolą: od  01 stycznia 2021 r. do 31 marca 2022 r. 

7. Imię i nazwisko, stanowisko osoby udzielającej wyjaśnień: 

Pan Leszek Wawrzyniak Kierownik Katharsis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  

Pani  Emilia Kapuścińska  - położna oraz Pani Magdalena Kosarska – pielęgniarka.  

                                                                                                   (dowód akta kontroli str. 1- 9) 

 

 

 



 2 

8. Opis stwierdzonego stanu faktycznego 

Podmiot leczniczy został wpisany do Rejestru decyzją Wojewody Lubuskiego w dniu 

28 października 2008 r. 

9. Data rozpoczęcia działalności leczniczej –  17 listopad 2008 r. 

10. 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 pomieszczeń (nazwa) - zgodne z wpisem                  

do rejestru. 

Liczba zakładów leczniczych – 1 –Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Katharsis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 15/9,   

66 – 400 Gorzów Wlkp., 

Liczba jednostek organizacyjnych ogółem  - 2 -  zgodne z wpisem do rejestru, tj. 

1. Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka             

z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 15/9,   66 – 400 Gorzów Wlkp. 

W skład wchodziła 1 Komórka organizacyjna: 

• Poradnia alergologiczna. 

2. Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka             

z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnia Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 9 K, 

66-500 Strzelce Krajeńskie. W skład wchodziło 9 działających komórek 

organizacyjnych w tym 8 poradni i Gabinet diagnostyczno - zabiegowy. 

 – Poradnie: 

1. Alergologiczna, 

2. Gruźlicy i chorób płuc, 

3. Neurologiczna.  

4. Okulistyczna, 

5. Ginekologiczno – położnicza,  

6. Otolaryngologiczna, 

7. Logopedyczna,  

8. Dermatologiczna,  

-  Gabinet diagnostyczno - zabiegowy. 
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Kontrolą problemową objęto jednostkę organizacyjną: 

Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka                 

z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnia Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 9 K, 

66-500 Strzelce Krajeńskie, w tym komórkę organizacyjną t j. Poradnię Ginekologiczno 

– położniczą oraz Gabinet  diagnostyczno - zabiegowy. 

11. Termin kontroli: od 28 kwietnia 2022 r. do 28 lipca 2022 r. 

- jednostki org. nie wpisane do rejestru: brak, 

- jednostki org., które nie prowadzą działalności : 4 

Liczba komórek organizacyjnych – 10 - jest niezgodna z wpisem do rejestru.  

W księdze Rejestrowej było wpisanych 14 komórek organizacyjnych, w tym 4 które 

obecnie nie funkcjonują,  tj. – Poradnia urologiczna , Poradnia onkologiczna, 

Poradnia reumatologiczna w Jednostce Organizacyjnej Wielospecjalistyczny 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka  z ograniczoną 

odpowiedzialnością Przychodnia Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 9 K w  Strzelcach 

Krajeńskich oraz Gabinet diagnostyczno – zabiegowy w  Wielospecjalistycznym 

Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 15/9 w  Gorzowie Wlkp. W trakcie trwania kontroli 

podmiot leczniczy uaktualnił wpisy w Księdze rejestrowej zgodnie ze stanem 

faktycznym. 

                                                                                              (dowód akta kontroli str. 10 - 26) 

Podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który określa nazwę podmiotu, 

cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną zakładu leczniczego, w którym 

uwzględnione zostały dwie jednostki organizacyjna, tj. Jednostka Organizacyjna 

Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka                 

z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnia Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 9 K 

w  Strzelcach Krajeńskich oraz Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Katharsis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 15/9     

w  Gorzowie Wlkp. oraz komórki organizacyjne. W regulaminie organizacyjnym 

wpisane również były niedziałające komórki organizacyjne. Podczas trwania kontroli  

Kierownik Podmiotu leczniczego dokonał  aktualizacji Regulaminu organizacyjnego 

zgodnie ze stanem faktycznym oraz zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej, który 

został  zatwierdzony podpisem i pieczątką  Kierownika  podmiotu leczniczego.    

Podczas kontroli stwierdzono, że zakład leczniczy był kontrolowany kompleksowo 
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przez PSSE  w Drezdenku w dniu  28. 01. 2022 r.– nie stwierdzono nieprawidłowości,  co 

wpisane było w protokole pokontrolnym.  

Podmiot leczniczy posiadał aktualną polisę jako ciągłość, tj. umowę ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej obowiązującą od 12.12.2020 r. do 11.12. 2021 r. oraz 

od 12.12. 2021 do 11.12. 2022 r.  

12. Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – Ostatniej zmiany w Księdze Rejestrowej 

dokonano w dniu 28 czerwca 2022 r.                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                          (dowód akta kontroli str. 27 - 41) 

Kontrolowana Jednostka Organizacyjna Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnia 

Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 9 K, 66-500 Strzelce Krajeńskie wraz                                        

z funkcjonującymi poradniami mieści się w budynku jednopiętrowym, przyjaznym    

dla osób niepełnosprawnych, który był  prawidłowo oznakowany, posiadał na 

zewnątrz i wewnątrz budynku umieszczone tablice informacyjne dotyczące godzin 

otwarcia zakładu oraz  funkcjonujących w nim poradni. Mając na uwadze zakres 

kontroli stwierdzono, że komórka organizacyjna poradnia ginekologiczno - położnicza 

posiada umowę z Lubuskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia  

w Zielonej Górze na świadczenia  z zakresu działalności tej poradni. Komórki 

Organizacyjne  Poradnia ginekologiczno – położnicza  oraz Gabinet diagnostyczno – 

zabiegowy, które były przedmiotem kontroli, mieściły się na parterze.  Poradnia 

czynna jest we wtorek od godziny 8.30 do 15.00 oraz  w czwartek od godziny 12.00 do 

18.00. W tych samych dniach i godzinach czynny jest Gabinet diagnostyczno – 

zabiegowy. W skład  poradni wchodzą dwa pomieszczenia gabinet ginekologiczno - 

położniczy, w którym  położna przygotowuje kobiety ciężarne (wagę, RR, wpisuje 

wyniki laboratoryjne do karty ciąży) do wizyty lekarskiej, te czynności wykonuje przed 

badaniem lekarskim w rozdzielności czasowej. W gabinecie  ginekologiczno – 

położniczym znajduje się biurko z zestawem komputerowym oraz kontener, 2 stoliki 

zabiegowe, szafa  w której przechowywane są materiały edukacyjne dla pacjentek  

(kobiet ciężarnych, położnic oraz chorych ginekologicznie).W dalszej części poradni 

znajduje się fotel ginekologiczny, który regulowany jest pilotem (wysokość oraz 

ustawienie zagłówka), kozetka, aparat USG, detektor tętna płodu. Przedstawiony 

sprzęt posiadał certyfikaty oraz aktualne badania techniczne. Aparat USG ciągłość 

badań technicznych, tj. od 17 .03.2020 r do 17 marca 2021 r., od 18 marca 2021r.     

do 18 marca 2022 r., od 19 marca 2022 r. do 19 marca 2023 r. Aparat KTG od 19 
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marca 2022 r. do 19 marca 2023 r.  Detektor tętna płodu oraz fotel ginekologiczny 

posiadały przeglądy techniczne ważne  do kwietnia 2023 r. W dalszej części poradni 

znajduje się wejście do pomieszczenia   higieniczno – sanitarnego, które posiada WC, 

bidet, umywalkę, przy której udostępnione są urządzenia do mycia i dezynfekcji rąk,  

pojemnik na ręczniki jednorazowe.  W pomieszczeniu tym znajduję się również  

podręczny stolik, na którym przygotowany jest jednorazowy ubiór, z którego w razie 

potrzeby może skorzystać pacjentka. Na stoliku znajdują się również materiały 

higieniczne (podpaski). W tym pomieszczeniu pacjentki przygotowują się do badania 

lekarskiego. Przed samym wejściem do poradni znajduje się poczekalnia. Z korytarza 

jest wejście do Gabinetu diagnostyczno – zabiegowego, który w dniach i godzinach 

przyjęć jest do dyspozycji poradni. W Gabinecie  znajduje się biurko z zestawem 

komputerowym, wysuwany blat zabiegowy, kozetka, aparat KTG (badanie KTG 

odbywa się w tym gabinecie), lodówka , szafki w których przechowywany jest sprzęt 

jednorazowy ( gaziki, serwety, igły, strzykawki),  zlewozmywak jednokomorowy, 

umywalka z zestawem do mycia i dezynfekcji rąk oraz pojemnikiem na ręczniki 

jednorazowe. W gabinecie diagnostyczno – zabiegowym znajdował się również 

autoklaw do sterylizacji narzędzi ginekologicznych wielorazowego użytku, który 

posiadał aktualny przegląd techniczn,y ważny do 8 kwietnia 2023 r. oraz wykonywane 

okresowe badania skuteczności sterylizacji testem biologicznym Sporal A. Ostatnie 

badanie wykonane było 20 lipca 2022 r. W  dniu kontroli w wizytowanych 

pomieszczeniach  panował ład  i porządek. 

                                                                                               (dowód akta kontroli str. 42- 45) 

13. Zatrudnienie: 

W Jednostce Organizacyjnej Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Katharsis Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnia Strzelce 

Krajeńskie w Poradni Ginekologiczno – położniczej zatrudnienie personelu 

medycznego świadczącego usługi  w zakresie zadań specjalistycznej opieki  

zdrowotnej - ustalono na podstawie dokumentów dotyczących kwalifikacji personelu 

medycznego, udostępnionych w trakcie kontroli. W Poradni Ginekologiczno – 

położniczej  zatrudniony jest 1 specjalista w dziedzinie ginekologii i położnictwa 

uzyskana specjalizacja w 2005 r. oraz  1 położna  z tytułem mgr położnictwa. Lekarz 

oraz położna posiadały aktualne prawo wykonywania zawodu.  

                                                                                               (dowód akta kontroli str. 46)  
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14. Wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną jakim powinien dysponować zakład 

leczniczy. 

W dniu kontroli w Jednostce Organizacyjnej Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnia 

Strzelce Krajeńskie, Kontrolowany przedłożył Zespołowi Kontrolującemu wykaz sprzętu   

i aparatury medycznej, wykorzystywanej w komórce organizacyjnej Poradnia 

położniczo – ginekologiczna. Wyposażenie w sprzęt  i aparaturę medyczną, jakimi 

powinien dysponować zakład leczniczy, świadczący usługi z zakresu specjalistycznej 

opieki zdrowotnej, określone zostało w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia             

6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 

opieki specjalistycznej  (Dz. U. z 2016 r. poz. 357 z późn. zm.).  

Natomiast konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu 

medycznego wskazane zostało w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn.zm.), (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565), 

W dniu kontroli kontrolowany zakład leczniczy  spełniał wymogi powyższych aktów 

prawnych. Fakt ten dotyczył  aparatu USG, Fotela ginekologicznego, aparatu KTG, 

detektora tętna płodu, wagi ze  wzrostomierzem, autoklawu. Natomiast wyroby 

medyczne, tj. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi dla dorosłych, termometr 

bezdotykowy, glukometr były sprawne. 

 

W okresie objętym kontrolą poradnia Ginekologiczno - położnicza objęła opieką: 

• 39 kobiet ciężarnych pierwszorazowych, które ogółem odbyły 335 wizyt 

profilaktycznych. Średnio jedna ciężarna odbyła od 8 do 9 wizyt 

profilaktycznych, 

• 21 położnic, 

• 1899 kobiet chorych ginekologicznie. 

W powyższym okresie pobrano 1304 cytologii oraz 18 wycinków do badania 

histopatologicznego. 

15. Dokumentacja medyczna prowadzona w poradni ginekologiczno – położniczej  

W poradni prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna:  

Indywidualna wewnętrzna, Indywidualna zewnętrzna oraz zbiorowa wewnętrzna. 

• Historia wizyt to dokumentacja indywidualna wewnętrzna, 
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• Karta przebiegu ciąży oraz Karta ruchów płodu wg Cardiffa to dokumentacja 

indywidualna zewnętrzna. 

W dniu wizytacji kontrolowany udostępnił Zespołowi Kontrolującemu  indywidualną 

wewnętrzną dokumentację medyczną,, która była prowadzona elektronicznie.  

W zakresie opieki nad ciężarną - Ciężarna ma założoną Historię wizyt oraz kartę 

przebiegu ciąży, gdzie wpisywana jest każda odbyta wizyta. Kontroli poddano 10 % 

Historii wizyt, karta zawiera  nazwę podmiotu leczniczego, adres, telefon, REGON oraz 

Kod res., nazwisko i imię pacjentki, datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, datę 

wizyty, nazwisko lekarza realizującego wizytę. Wpisy w dokumentacji dokonywane 

były chronologicznie. W kontrolowanych kartach zawarte były m. in. informacje dot. 

wywiadu położniczego, terminu porodu, dotychczasowego przebiegu ciąży, 

pobytów w szpitalu, dane lekarza ginekologa sprawującego opiekę nad ciężarną. 

Ponadto w kartach znajdowały się również informacje dot. stanu ogólnego ciężarnej, 

ocenianego podczas każdej wizyty kontrolnej, tj.: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

ocena położenia płodu, ruchów płodu, ocena piersi, napięcia mięśnia macicy, 

rodzaju wydzieliny z pochwy.  Natomiast w załącznikach dołączone były wyniki 

badań diagnostycznych tj. badania USG, laboratoryjne, konsultacje specjalistów 

(diabetologa, kardiologa), wyniki badań wymazów z pochwy. Dokumentacja 

ciężarnej prowadzona bardzo szczegółowo uwzględniająca również wydane 

skierowania na badanie w kierunku HIV w I i III trymestrze ciąży oraz badanie                

w kierunku nieregularnych przeciwciał, poziomu cukru we krwi. W okresie od 30 

tygodnia ciąży każda ciężarna otrzymuje Kartę ruchów płodu wg Cardiffa                     

z dokładnym wyjaśnieniem jak stosować tę metodę. Jest to bardzo ważne                    

w profilaktyce zgonów wewnątrzmacicznych, jak również jest dodatkową kontrolą 

obecnego stanu zdrowia płodu.  

W zakresie opieki nad położnicą kontroli poddano 10 % kart. Karta zawierała  nazwę 

podmiotu leczniczego, adres, telefon, REGON oraz Kod res., nazwisko i imię pacjentki, 

datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, datę wizyty, nazwisko lekarza 

realizującego wizytę. Wpisy w dokumentacji dokonywane są chronologicznie, jak 

również zawarte były m. in. informacje dotyczące wywiadu położniczego. Podczas 

pierwszego badania po połogu kobiety mają wykonane badanie USG, wg którego  

oceniana jest macica, jej struktura wraz z endometrium oraz jajnikami i przydatkami.  

Wyniki badań wraz z badaniami diagnostycznymi są dołączone w załącznikach. 
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Kontroli poddano 10 % kart opieki nad chorą ginekologicznie. Karta zawiera  nazwę 

podmiotu leczniczego, adres, telefon, REGON oraz Kod res., nazwisko i imię pacjentki, 

datę urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, datę wizyty, nazwisko lekarza 

realizującego wizytę. Wpisy w dokumentacji dokonywane są chronologicznie, 

opisywana wizyta ginekologiczna zawiera informacje dotyczące wywiadu 

ginekologicznego, rozpoznania, zastosowane procedury (badanie USG wykonane 

sondą dopochwową, wykonane USG piersi specjalną sondą, wydane recepty, 

pobranych cytologii lub wycinków do badania histopatologicznego lub wykonane 

zabiegi (laser z odpowiednią ilością aplikacji w przypadku leczenia nadżerki).              

W poradni prowadzona jest również dokumentacja wewnętrzna zbiorcza:  

• zeszyt wykonanych badań cytologicznych w ramach ogólnopolskiego 

programu badań raka szyjki macicy,  

• zeszyt wykonanych badań cytologicznych w ramach profilaktyki raka szyjki 

macicy.  

• Zeszyt pobranych wycinków do badania histopatologicznego wraz z wynikami, 

które otrzymuję pacjentka. 

Dokumentacja  w poradni ginekoogiczno – położniczej prowadzona jest zgodnie          

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 

rodzajów, zakresu  i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 

przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 666 z późn. zm.), 

                                                                                              (dowód akta kontroli str. 47 - 90) 

16. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  

1. Zakład  leczniczy Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Katharsis Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 15/9,             

66 – 400 Gorzów Wlkp. jest odpowiednio oznakowany na zewnątrz  budynku.  

2. Kontrolowana  jednostka organizacyjna Wielospecjalistyczny Niepubliczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Katharsis Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przychodnia Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 9 K w Strzelcach Krajeńskich jest 

odpowiednio oznakowana na zewnątrz i wewnątrz budynku, dysponuje 

odpowiednimi pomieszczeniami w celu realizacji zadań z zakresu świadczeń 

specjalistycznych. 
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3. Zakład leczniczy był kontrolowany kompleksowo przez PSSE  w Drezdenku         

w dniu  28. 01. 2022 r.– nie stwierdzono nieprawidłowości,  co wpisane było        

w protokole pokontrolnym.  

4. Podmiot leczniczy posiadał aktualną polisę jako ciągłość, tj. umowę 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej obowiązującą do 11.12. 2022 r. 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.     

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). 

5. Zakład leczniczy posiadał odpowiednio wykwalifikowaną kadrę medyczną, 

która realizowała zadania z zakresu opieki nad matką i dzieckiem. 

6. Aparatura medyczna wykorzystywana w kontrolowanej jednostce 

organizacyjnej, tj. USG, KTG, Detektor tętna płodu,  waga ze wzrostomierzem, 

Fotel ginekologiczny, Autoklaw posiadały aktualne przeglądy techniczne.  

Pozostały sprzęt, tj. aparat do mierzenia ciśnienia, termometr, glukometr  był 

sprawny.  Konieczność posiadania aktualnych certyfikatów i paszportów sprzętu 

medycznego wskazane zostało w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn.zm.), (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1565). W dniu kontroli kontrolowany zakład leczniczy  spełniał wymogi 

powyższego aktu prawnego 

7. Dokumentacja medyczna była prowadzona  elektronicznie oraz zgodnie                       

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020 r. poz. 

666  z późn. zm.) 

17. Uchybienia i nieprawidłowości: 

1.  W dniu kontroli nie działały: 

• W Jednostce Organizacyjnej Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Katharsis Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością Przychodnia 

Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 9 K w  Strzelcach Krajeńskich  Poradnia 

urologiczna , Poradnia onkologiczna , Poradnia reumatologiczna.  

•  W Jednostce Organizacyjnej Wielospecjalistyczny Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Katharsis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 

15/9 w  Gorzowie Wlkp.,  Gabinet diagnostyczno – zabiegowy,  które były 

wykazane w Księdze Rejestrowej. W trakcie trwania kontroli podmiot leczniczy 
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w dniu 26 czerwca 2022 r. dokonał zmiany w Księdze rejestrowej zgodnie ze stanem 

faktycznym zaistniałym podczas trwania kontroli. 

2. Podmiot leczniczy posiadał  nieaktualny  regulamin organizacyjny, w którym 

wpisane  również  były niedziałające  komórki organizacyjne. Podczas trwania kontroli  

Kierownik Podmiotu leczniczego dokonał  aktualizacji Regulaminu organizacyjnego 

zgodnie ze stanem faktycznym oraz zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej, który 

został  zatwierdzony podpisem i pieczątką  Kierownika  podmiotu leczniczego.     

 

Na tym kontrolę zakończono. 

 

O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał adnotacji w książce kontroli pod 

numerem 23 

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

o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.),  (Dz.U. z 2021 r. poz. 711) 

oraz Ustawy  z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1292 z 

późn.zm. oraz (Dz. U. z 2021 r.poz.162). 

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 Kierownik  podmiotu leczniczego Katharsis Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. 30 stycznia 15/9 w Gorzowie Wlkp.,   

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

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 
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Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

 

Gorzów Wlkp., 5 sierpień 2022 r. 

 

 

Podpisy osób kontrolujących: 

1. Starszy Inspektor Wojewódzki w Oddziale 

Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych 

w Wydziale Zdrowia 

Wiesława Kandefer 

2. Inspektor Wojewódzki w Oddziale 

Nadzoru i Kontroli Podmiotów Leczniczych 

w Wydziale Zdrowia 

Magdalena Flis 

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu 

Miejscowość Gorzów Wlkp.,22.08.2022 r.                                    KATHARIS Sp. z o.o. 

Prezes Zarządu                                                                                ul. 30 Stycznia 15/9 

mgr inż. Leszek Wawrzyniak                                                           66-400 Gorzów Wlkp. 

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej             NIP 5993001555 

lub  osoby upoważnionej                                                               REGON 0801 166 706 

 

Odmawiam podpisania protokołu z powodu 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

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

 

Pieczątka i podpis kierownika jednostki kontrolowanej lub  osoby upoważnionej 

 

 

 

Sporządziła: Wiesława Kandefer 


