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Protokół kontroli problemowej                    

podmiotu leczniczego przeprowadzonej  

w dniu 25 sierpnia 2014 r.  

 

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:  

     LEDENT, ul. Szkolna 1A, 66-600 Krosno Odrzańskie 

      

     Nr księgi w RPWDL – 00000025373, oznaczenie organu: W-08.  

 

prowadzący przedsiębiorstwo: 

 LEDENT Sp. z o.o., ul. Szkolna 1A, 66-600 Krosno Odrzańskie 

      

Data wpisu do rejestru              –  2011-02-24 

Data rozpoczęcia działalności –  2011-03-01 

Data zmiany wpisu do rejestru –  2012-05-31 

 

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:  

 Krosno Odrzańskie, ul.Szkolna 1 A oraz  ul.Poznańska 39C/2. 

3. Skład zespołu kontrolnego:  

 (…) – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego           nr (…)         

z dnia 12.08.2014 r. - przewodnicząca zespołu,  

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

posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr (…) z dnia 12.08.2014 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. 25 sierpnia 2014r.  

6. Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:  

 (…) – Prezes Zarządu 

 (…) – Viceprezes Zarządu 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

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

 Księga rejestrowa nie została dostosowana do ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.                

o działalności leczniczej w terminie do 31 grudnia 2012r. (wydruk z dnia 22.08.2014                  

w aktach sprawy).   

 Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnego 

leczenia stomatologicznego: stomatologii zachowawczej z endodoncją, protetyki, ortodoncji, 

chirurgii stomatologicznej oraz rentgenodiagnostyki stomatologicznej. Umowa spółki                

z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu 10 grudnia 2010r. – akt notarialny 

Rep.A Numer (…) (w aktach rejestrowych). 

 Według stanu w Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000375846 podmiot figuruje pod 

firmą LEDENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krośnie Odrzańskim 

przy ul.Szkolnej 1A (wydruk z dnia 07.08.2014 w aktach sprawy).  

 W rejestrze REGON - 080497834 podmiot jest wpisany pod nazwą LEDENT Spółka    

z ograniczoną odpowiedzialnością w Krośnie Odrzańskim przy ul.Szkolnej 1A (wydruk          

z dnia 21.08.2014 w aktach sprawy). 

 

1) Kontrolowano przedsiębiorstwo LEDENT Sp. z o.o. w miejscach wykonywania 

działalności leczniczej pod wskazanymi w księdze rejestrowej adresami jednostek 

organizacyjnych w zakresie leczenia stomatologicznego:  

 -   Przychodnia Stomatologiczna Ledent, ul. Szkolna 1A, 66-600 Krosno Odrzańskie,  

 - Przychodnia Stomatologiczna Ledent Filia, ul. Poznańska 39C/2, 66-600 Krosno 

Odrzańskie.  

 W Krośnie Odrzańskim przy ul.Szkolnej 1A usługi zdrowotne świadczone są od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 9°° do 19°°, w czterech gabinetach lekarskich 

wyposażonych w unity stomatologiczne, a także m.in. wirówkę, laser, mikroskop. Pracownia 

rentgenowska z ciemnią wyposażona jest w aparat rentgenowski stomatologiczny punktowy 

X-MIND CD, rok produkcji 2008 oraz aparat rentgenowski stomatologiczny panoramiczny 

pantomograf PANEX EC C, rok produkcji 1989 (w aktach rejestrowych). Inne pomieszczenia 

to: sterylizatornia wyposażona w sterylizator TINGET, rejestracja, przestronna poczekalnia, 

pomieszczenie biurowe oraz socjalne, pomieszczenie na odpady medyczne z lodówką, 

pomieszczenie gospodarcze, toalety dla pacjentów oraz dla personelu. Nie okazano 

dokumentów dot. sprzętu medycznego potwierdzających sprawność, bezpieczeństwo sprzętu 

medycznego, np. atesty, paszporty techniczne. Rejestracja pacjentów dla obydwu jednostek 
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organizacyjnych odbywa się telefonicznie lub osobiście w przychodni przy ul.Szkolnej 1A          

w Krośnie Odrzańskim codziennie w godz. od 9°° do 19°°. 

 W Krośnie Odrzańskim przy ul.Poznańskiej 39c/2 usługi zdrowotne świadczone są od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 10°° do 19°°. Gabinet lekarski wyposażony jest              

w unit stomatologiczny. Wyodrębniono poczekalnię z otwartą rejestracją, pomieszczenie 

socjalne, funkcjonuje wspólna toaleta wc dla pacjentów oraz personelu. 

 W dniu kontroli przedłożono informację dot. wykazu sprzętu medycznego (w aktach 

sprawy),  liczby pacjentów - w okresie od stycznia 2014r.  do dnia  kontroli (w aktach sprawy), 

informację dot. personelu medycznego – 6 lekarzy stomatologii, lekarz chirurg 

stomatologicznej, technik radiolog, 2 higienistki stomatologiczne, 3 asystentki 

stomatologiczne. Przedstawiono do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje lekarza 

stomatologa: dyplom I° specjalizacji w dziedzinie stomatologii ogólnej oraz prawo 

wykonywania zawodu z dnia …, lekarza stomatologa: dyplom I° specjalizacji w dziedzinie 

stomatologii ogólnej oraz prawo wykonywania zawodu z dnia (…), lekarza dentysty: prawo 

wykonywania zawodu z dnia (…), zaświadczenie z dnia (…) lekarza dentysty specjalisty I° w 

dziedzinie chirurgii stomatologicznej, prawo wykonywania zawodu z dnia (…) (w aktach 

rejestrowych). W Poradni ortodontycznej usługi zdrowotne świadczy lekarz stomatolog, prawo 

wykonywania zawodu z dnia (...) – nie okazano dokumentu dot. specjalizacji w dziedzinie 

ortodoncji. W Poradni protetyki stomatologicznej – technik protetyk. 

 

2) W Krośnie Odrzańskim przy ul.Szkolnej 1A oznakowanie pomieszczeń było zgodne ze 

stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru, na drzwiach gabinetów były umieszczone nazwy 

poradni z nazwiskami personelu medycznego oraz harmonogramy przyjęć pacjentów. Na 

zewnątrz budynku oznakowanie budynku zgodne z wpisem do rejestru. W Krośnie 

Odrzańskim przy ul.Poznańskiej 39C/2 oznakowanie było niezgodne z wpisem do rejestru: 

„NZOZ Ledent Sp. z o.o.” 

3) Dane podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów wykonujących 

działalność leczniczą  były niezgodne ze stanem faktycznym:  

 firma LEDENT niezgodna ze stanem w KRS oraz w bazie REGON: Ledent Spółka               

z ograniczoną odpowiedzialnością   

 Kod resortowy cz. IV – 77 – nieaktualny, powinno być: 1300-spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością; 

4) Dane przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (Dział I) wpisane do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym:  

 nazwa LEDENT Sp. z o.o. niezgodna ze stanem w rejestrze REGON: 

     LEDENT Spółka Sp. z o.o.                
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 Kod resortowy cz. VI – HP.3.2 – nieaktualny, powinno być: 3 

 numer REGON przedsiębiorstwa 14-znakowy – zgodny 

5) Dane jednostek organizacyjnych (Dział II) przedsiębiorstwa wpisanych do rejestru 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą były niezgodne w zakresie kodów 

resortowych części IX oraz części X w jednostkach:  

- 01 Przychodnia Stomatologiczna Ledent, ul.Szkolna 1A,  Krosno Odrzańskie 

- 02 Przychodnia Stomatologiczna Ledent, ul.Poznańska 39c/2, Krosno Odrzańskie 

6) Dane komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego wpisane do rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą były niezgodne ze stanem faktycznym: 

 Przychodnia Stomatologiczna Ledent , ul.Szkolna 1A,  Krosno Odrzańskie: 

- 001 Poradnia stomatologiczna - zgodne 

- 002 Poradnia ortodontyczna –  brak lekarza specjalisty w dziedzinie ortodoncji 

- 003 Poradnia protetyki stomatologicznej - brak lekarza specjalisty w dziedzinie protetyki 

stomatologicznej 

- 004 Poradnia chirurgii stomatologicznej - zgodne 

- 005 Pracownia RTG – niezgodny kod resortowy części IX- HC 4.2.3 – rentgenodiagnostyka 

oraz kod resortowy części X- radiologia – pracownia świadczy usługi radiologiczne w zakresie 

stomatologii 

 Przychodnia Stomatologiczna Ledent , ul. Poznańska 39c/2, Krosno Odrzańskie: 

- 006 Poradnia stomatologiczna - zgodne 

- 007 Poradnia protetyki stomatologicznej - zgodne 

- 008 Poradnia chirurgii stomatologicznej - zgodne 

- 009 Poradnia ortodontyczna - zgodne   

 

7) Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą : 

 Pozytywne opinie sanitarne – postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 25.01.2011r. dot. pomieszczeń przy ul.Szkolna 1           

(w aktach rejestrowych); postanowienie z dnia 31 stycznia 2011r. Lubuskiego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dot. pracowni rentgenowskiej, 

decyzja z dnia 2 lutego 2011r. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego            

w Gorzowie Wlkp. dot. uruchomienia pracowni rentgenowskiej – zezwolenie na czas 

nieoznaczony, decyzja z dnia 2 lutego 2011r. Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. dot. uruchomienia i stosowania aparatów RTG X-MIND, 

rok produkcji 2008 oraz PANEX EC C, rok produkcji 1989 – zezwolenie na czas 

nieoznaczony, decyzja z dnia 30.01.2012r. Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim dot. pomieszczeń przy ul.Poznańskiej 39C/2 w Krośnie 

Odrzańskim.            
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 Umowa najmu lokalu z dnia 20.01.2011r. - ul.Szkolna 1,1A - zawarta na czas nieokreślony            

(w aktach rejestrowych), umowa najmu lokalu z dnia 25.10.2011r. oraz aneks z dnia 

12.12.2011r. do umowy - ul.Poznańska 39c/2 - zawarta na 5 lat (w aktach sprawy). 

 Umowa na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych-medycznych 

zawarta w dniu 21 lutego 2011r. na czas nieokreślony (w aktach rejestrowych). 

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

o działalności leczniczej  (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 

(nazewnictwo), nie zawierał zadań poszczególnych komórek organizacyjnych, nieaktualny 

zakres zadań dot. pracowni RTG (dotyczy wyłącznie stomatologii), nie podpisany przez 

kierownika podmiotu leczniczego. Nie umieszczono informacji dot.  wysokości opłat za 

świadczenia zdrowotne (cennika usług) oraz wysokości opłat za udostępnienie 

dokumentacji medycznej do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na 

tablicy ogłoszeń.  

 Na okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. zawarto dwie polisy odpowiedzialności cywilnej, 

tj. polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego zawartą w dniu 

03.02.2012r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia (złożono do rejestru 

w dniu 24 maja 2012r. wraz z wnioskiem o wpis zmian) oraz polisę obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń 

opieki zdrowotnej na sumę gwarancyjną 275000 euro na wszystkie zdarzenia, brak daty 

zawarcia polisy (złożono wraz z wnioskiem w dniu 07 października 2014r.). Polisę 

obowiązkowego ubezpieczenia oc  zawartą w dniu 31.12.2012r. na okres od 01.01.2013r. 

do 31.12.2013r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia – złożono do 

rejestru wraz z wnioskiem w dniu 10.09.2014r. (w aktach rejestrowych). Polisę 

obowiązkowego ubezpieczenia oc  zawartą w dniu 02.01.2014r. na okres od 03.01.2014r. 

do 02.01.2015r. na sumę gwarancyjną 350000 euro na wszystkie zdarzenia – złożono do 

rejestru w wyniku podjętych czynności kontrolnych w dniu 25.08.2014r. oraz aneks               

(w aktach sprawy).  

8) Świadczenia zdrowotne udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny (wykaz 

personelu w aktach sprawy). 

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 do rejestru dot. dostosowania działalności oraz księgi 

rejestrowej do ustawy o d.l. w terminie do dnia 31 grudnia 2012r. z uwzględnieniem 

nazewnictwa i struktury organizacyjnej, kodów resortowych, informacji o obowiązkowym 
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ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

zgodności z bazą REGON. 

2.Nie okazano dokumentów dot. sprzętu medycznego potwierdzających ich sprawność, 

bezpieczeństwo np. atesty, paszporty techniczne.  

3. W Krośnie Odrzańskim przy ul.Poznańskiej 39C/2 oznakowanie było niezgodne z wpisem 

do rejestru: „NZOZ Ledent Sp. z o.o.”. 

4.Polisy obowiązkowego ubezpieczenia oc podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 

złożono do rejestru po ustawowym 7-dniowym terminie, co stanowi naruszenie art. 25 ust.3 

w/w ustawy.  

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

oraz art. 212 w/w ustawy. 

6. Nie okazano dokumentów potwierdzających kwalifikacje w poszczególnych dziedzinach 

medycznych kadry medycznej świadczącej usługi zdrowotne w Poradni ortodontycznej, 

Poradni protetyki. 

7. Regulamin organizacyjny z dnia 28.05.2012r. 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.). 

8. Nie umieszczono informacji dot. wysokości opłat za świadczenia zdrowotne (cennika 

usług) oraz wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej do wiadomości 

pacjentów  w sposób zwyczajowo przyjęty, np. na tablicy ogłoszeń.  

 

Wyjaśnienia wniesione do protokołu.  

  

W wyniku kontroli podmiot leczniczy podjął czynności w celu usunięcia nieprawidłowości.                   

W dniu (...) złożono wniosek o wpis zmian niekompletny dot. zmiany firmy, nazwy 

przedsiębiorstwa zgodnie ze stanem w rejestrze REGON, jednostek i komórek organizacyjnych 

podmiotu leczniczego, uporządkowania struktury organizacyjnej, zmian kodów resortowych, 

wpisu polis oc, dostarczono polisy oc, aktualny regulamin organizacyjny nie podpisany przez 

kierownika. W dniu (…) wniosek uzupełniono. Wpis zmian do rejestru został dokonany w dniu 

10 października 2014r. 

   

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:  
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 W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego był niezgodny z wpisem do 

rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego. Stwierdzono, że nie zgłoszono zmian do 

rejestru w terminie do 31 grudnia 2012r. wynikających z ustawy o działalności leczniczej. 

Polisy ubezpieczenia oc na okresy od 01.01.2013r. nie były na bieżąco złożone do rejestru, nie 

figurowały w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego. Podmiot leczniczy nie stosował 

obowiązującego  7-dniowego terminu określonego w art.25 ust.3 w/w  ustawy dot. obowiązku 

złożenia do organu rejestrowego dokumentów dotyczących umów obowiązkowego 

ubezpieczenia oc. Nie oznakowano przedsiębiorstwa na zewnątrz lokalu oraz budynku zgodnie 

ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru. Nie udostępniono pacjentom w otwartym 

miejscu (np. na tablicy ogłoszeń) informacji dot. opłat stosowanych za usługi medyczne oraz 

za udostępnienie dokumentacji medycznej. Dokumentacja dot. kwalifikacji personelu 

medycznego była niepełna w zakresie odpowiednich specjalizacji lekarskich według zakresu 

świadczeń w komórkach organizacyjnych. Dostarczony aktualny regulamin organizacyjny nie 

został podpisany przez kierownika.   

 Na tym kontrolę zakończono. O przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny dokonał 

adnotacji w książce kontroli pod poz.7. 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.  
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Data i miejsce sporządzenia protokołu: 

Gorzów Wlkp., dnia  (...)  

Podpisy osób kontrolujących: 

 

1...podpis nieczytelny…. 

 

2… podpis nieczytelny…  

       

 Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu  

Miejscowość...Krosno Odrz...data....22.12.2014r. 

Podpis... ..podpis nieczytelny... 

                                                                                                                     /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 / 

     

 

Sporządziła: (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) wyłączenia dokonano na podstawie art.5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j.Dz.U. z 2014r., poz. 782) 


