Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Protokół kontroli problemowej
podmiotu leczniczego przeprowadzonej
w dniu 18.11.2015 r.

1. Informacje dotyczące podmiotu leczniczego:
DWÓR POLSKI SEBASTIAN PIEŃKOWSKI
adres do korespondencji: ul. Jana Daniela Janockiego 5B/4, 66-400 Gorzów Wielkopolski
(Nr księgi w RPWDL – 000000158749-W-08)

2. Adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:
Przedsiębiorstwo "Usługi Medyczne" Sebastian Pieńkowski
ul. Słoneczna 8, 66-530 Drezdenko
3. Data rozpoczęcia czynności kontrolnych - 30 września 2015 r.
Data zakończenia czynności kontrolnych -04 grudnia 2015 r.

4. Skład zespołu kontrolnego:
a) Emilia Skrzypczak - inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego

w

Gorzowie

Wlkp.,

posiadająca

upoważnienie

Wojewody

Lubuskiego nr 264-1/2015 z dnia 29.09.2015 r. – przewodnicząca zespołu.

b) Małgorzata Jankowska – inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego

w

Gorzowie

Wlkp.,

posiadająca

upoważnienie

Wojewody

Lubuskiego nr 264-2/2015 z dnia 29.09.2015 r. - członek zespołu.

c) Stanisława Armata – inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego

w

Gorzowie

Wlkp.,

posiadająca

upoważnienie

Wojewody

Lubuskiego nr 264-3/2015 z dnia 29.10.2015 r. - członek zespołu.

5. Przedmiot kontroli: ocena zgodności stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego,
przedsiębiorstw, jednostek i komórek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotów
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wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego oraz
aktualności dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustawą o działalności leczniczej.
•

Okres objęty kontrolą – od dnia rozpoczęcia działalności leczniczej tj. 10.07.2013 r. do
dnia kontroli tj. 18.11.2015 r.

•

Imię i nazwisko, stanowisko osób udzielających wyjaśnień:
Pan (...) – właściciel podmiotu leczniczego

6. Opis stwierdzonego stanu faktycznego:
Podmiot leczniczy pn. Dwór Polski Sebastian Pieńkowski, adres do korespondencji:
ul. Jana Daniela Janockiego 5B/4 w Gorzowie Wlkp. został wpisany do rejestru podmiotów
wykonujących

działalność

leczniczą

prowadzonego

przez

Wojewodę

Lubuskiego

dnia 28 czerwca 2013 r.
Przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego jest Przedsiębiorstwo "Usługi Medyczne" Sebastian
Pieńkowski z siedzibą przy ul. Słonecznej 8 w Drezdenku.
W Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą nadany został numer księgi
rejestrowej : 000000158749 -W-08.
Od dnia wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą podmiot leczniczy
nie był kontrolowany przez Wojewodę Lubuskiego w zakresie wpisu do księgi rejestrowej.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej – 10.07.2013 r.
Data ostatniej zmiany wpisu do rejestru – 29.09.2014 r.

7. Zgodność danych podmiotu leczniczego, przedsiębiorstw, jednostek i komórek
organizacyjnych

podmiotu

leczniczego

z

wpisem

do

rejestru

podmiotów

wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego:
•

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Przedsiębiorstwo "Usługi Medyczne"
Sebastian Pieńkowski przy ul. Słoneczna 8 w Drezdenku figuruje w rejestrze REGON
jako jednostka lokalna pod numerem 21131568300038 i nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO
''USŁUGI MEDYCZNE'' SEBASTIAN PIEŃKOWSKI, która jest tożsama z nazwą
przedsiębiorstwa w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
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Dane firmy przedsiębiorcy w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej są spójne z danymi podmiotu leczniczego w
rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
•

Zgodnie z księga rejestrową w podmiocie leczniczym funkcjonuje jedna jednostka
organizacyjna pn. Przedsiębiorstwo "Usługi Medyczne" Sebastian Pieńkowski.

•

Komórki org., które nie prowadzą działalności: Poradnia Urologiczna, Poradnia
Ginekologiczna, Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt.
Dane komórek organizacyjnych wpisane do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w dniu kontroli były niezgodne ze stanem faktycznym:
Poradnia Urologiczna (001)– komórka organizacyjna nie funkcjonuje
Pracownia Urodynamiczna (002):
• Kod resortowy cz. VII - 002: zgodny
• Kod resortowy cz. VIII- 7912: zgodny
• Kod resortowy cz. IX – HC.1.3.3: zgodny
• Kody resortowy cz. X – 34: zgodny
Poradnia Ginekologiczna (003) - komórka organizacyjna nie funkcjonuje
Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt (004)- komórka organizacyjna nie funkcjonuje

W wyniku kontroli ustalono, iż zakres udzielanych świadczeń i struktura organizacyjna
wskazane w księdze rejestrowej były niezgodne ze stanem faktycznym. Komórki
organizacyjne Poradnia Urologiczna, Poradnia Ginekologiczna, Poradnia Ginekologiczna dla
Dziewcząt nie prowadzą działalności, co nie zostało zgłoszone do organu rejestrowego poprzez
złożenie wniosku o wykreślenie ich z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą.

Opis stanu faktycznego i ustalenia:
Podczas wizytacji w przedsiębiorstwie zespół kontrolny stwierdził brak oznakowania dla
jego siedziby oraz oznakowania wskazującego na działalność komórek organizacyjnych
wpisanych do rejestru.
Według wyjaśnień kierownika pod wskazanym w rejestrze adresem przy ul. Słonecznej 8
w Drezdenku podmiot nie udziela świadczeń zdrowotnych, które realizowane są poza siedzibą
przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie faktycznie funkcjonuje tylko jedna komórka
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organizacyjna

pn.

Pracownia

Urodynamiczna,

w

której

wykonywane

są

badania

urodynamiczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i prywatnie,
a

działalność

Pracowni

Urodynamicznej

realizowana

jest

w

Szpitalach

w Kostrzynie i Pyrzycach w oparciu o zawarte umowy. Poradnia Urologiczna, Poradnia
Ginekologiczna, Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt nie podjęły działalności z uwagi na
brak kontraktu z NFZ.

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego
Decyzja

Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego

w

Drezdenku,

znak: EP.6d-418/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. pozytywnie opiniującą układ funkcjonalny
oraz warunki higieniczno-sanitarne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego świadczącego
usługi medyczne z zakresu urologii i ginekologii – badania urodynamiczne.

Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego
Podmiot leczniczy wskazał w rejestrze adres przy ul. Słonecznej 8 w Drezdenku jako
siedzibę przedsiębiorstwa oraz przedłożył kontrolującym umowę najmu zawartą na czas
nieokreślony na użytkowanie lokalu zlokalizowanego pod ww. adresem.
Wyposażenie przedsiębiorstwa stanowi 1 aparat do badań urodynamicznych, który
w dniu kontroli nie był dostępny w siedzibie przedsiębiorstwa. Kierownik wyjaśnił, iż aparat
do badań urodynamicznych jest sprzętem przenośnym. Przedłożono kontrolującym aktualne
świadectwo sprawności technicznej aparatu.
W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczy nie podano do wiadomości pacjentów
informacji o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej oraz cennika za
świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.
W trakcie trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy podjął działania mające na celu
usunięcie nieprawidłowości związanej z brakiem oznakowania siedziby przedsiębiorstwa.
W dniu

03.12.2015 r. kierownik dostarczył do Wydziału Zdrowia LUW potwierdzenie

zamówienia tabliczki informacyjnej dla oznakowania siedziby przedsiębiorstwa z terminem
realizacji 14 dni.

Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
W dniu kontroli podmiot leczniczy posiadał regulamin organizacyjny, który nie spełniał
wymagań wynikających z art. 24 ust. 3, 4, 6, 7, 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej tj.:
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− struktura organizacyjna wskazana w regulaminie organizacyjnym była niezgodna ze
stanem faktycznym,
− zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych w regulaminie organizacyjnym był niezgodny
ze stanem faktycznym,
− przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych wskazany w regulaminie
organizacyjnym był niezgodny ze stanem faktycznym,
− organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa
podmiotu oraz warunki współdziałania tych komórek niezgodne ze stanem faktycznym,
− do regulaminu nie załączono cennika za świadczenia zdrowotne, które mogą być
udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością.
W trakcie trwania czynności kontrolnych, tj. w dniu 03.12.2015 r. podmiot leczniczy
dostarczył zespołowi kontrolnemu zaktualizowany regulamin organizacyjny ze wskazaniem
faktycznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa (tj. działalności tylko jednej komórki
organizacyjnej pn. Pracownia Urodynamiczna).
Z analizy dokumentu wynika, iż:
− Data zatwierdzenia nowego regulaminu to 20.06.2013 r. – co jest niezgodne ze stanem
faktycznym, gdyż w dniu kontroli podmiot leczniczy przedłożył zespołowi kontrolnemu
inny, obowiązujący w dniu kontroli regulamin z tą samą datą (w aktach kontroli).
− W § 2 regulaminu wskazuje się, iż miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest adres
przy ul. Słonecznej 8 w Drezdenku, co jest niezgodne z ustaleniami kontroli,
wyjaśnieniami Kierownika oraz oświadczeniami o zrealizowanych w 2015 r.
świadczeniach,

gdyż

miejscem

udzielania

świadczeń

są

tylko

szpitale

(z którymi podmiot zawarł umowy), a pod wskazanym w rejestrze adresem podmiot nie
udziela świadczeń zdrowotnych.
−

W § 14 regulaminu organizacyjnego widnieje informacja, iż wysokość opłaty za kopię
dokumentacji określa art. 18 ust. 4 c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach
opieki zdrowotnej co jest niezgodne z obowiązującą podstawą prawną.

− W § 15 znajduje się informacja, iż „regulamin porządkowy wchodzi w życie po
zatwierdzeniu przez Kierownika” - na gruncie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
obowiązywał regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, natomiast zgodnie
z obowiązującą ustawą o działalności leczniczej - podmiot leczniczy opracowuje
regulamin organizacyjny.
− Brak cennika usług zdrowotnych.
5

Personel medyczny
Świadczeń zdrowotnych w Poradni Urodynamicznej udziela jeden lekarz posiadający certyfikat
w zakresie obsługi i eksploatacji systemu pomiarowego do badań urodynamicznych oraz
wykonywania kompleksowych badań urodynamicznych z profilometrią cewkową.
Zespół kontrolny sprawdził dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe lekarza.
Do akt kontroli dołączono dokumentację potwierdzającą kwalifikacje ww. lekarza oraz
informację sporządzoną przez podmiot leczniczy dotyczącą liczby przyjętych pacjentów wg
stanu na dzień 18.11.2015 r.

Polisy ubezpieczenia oc podmiotu leczniczego
− Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 24.06.2015 r. na okres od 25.06.2015 r.
do 24.06.2016 r., przedłożona zespołowi kontrolnemu w trakcie wizytacji w jednostce
tj. w dniu 18.11.2015 r., przy czym wniosek o wpis zmian w zakresie zgłoszenia
ww. umowy oc został złożony w dniu 25.11.2015 r., tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ustawy
o działalności leczniczej zgodnie z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc przekazuje organowi prowadzącemu rejestr
dokumenty

potwierdzające

zawarcie

umowy

ubezpieczenia

wystawione

przez

ubezpieczyciela oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1, zgodnie z którym podmiot wykonujący
działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi
prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od ich
powstania.
− Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 23.06.2014 r. na okres od 25.06.2014 do
24.06.2015 złożona została do organu rejestrowego 29.09.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25
ust. 3 oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
− Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 24.06.2013 r. na okres od 25.06.2013 r. do
24.06.2014 r. dostarczona do organu rejestrowego 28.06.2013 r. tj. przed rozpoczęciem
działalności leczniczej.

Wyjaśnienia podmiotu leczniczego
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podmiot leczniczy w trakcie
trwania czynności kontrolnych, tj. dnia 03.12.2015 r. złożył do Wydziału Zdrowia
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oświadczenie, iż „prowadzi m.in. działalność
gospodarczą

polegającą

na

wykonywaniu

usług

medycznych

w

zakresie

badań

urodynamicznych. W związku z brakiem konkursów w zakresie poradni urologicznej
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i położniczo-ginekologicznej oczekuje cierpliwie na ogłoszenie takich konkursów w ramach
NFZ. Z tego powodu w 2015 r. w Drezdenku nie udało się przyjąć żadnego pacjenta.
By móc prowadzić działalność, współpracuję ze szpitalami w Kostrzynie i Pyrzycach, gdzie
w ramach podpisanych umów moja firma wykonuje badania raz w miesiącu.”
Do złożonych wyjaśnień załączono następujące dokumenty:
- zaktualizowany regulamin organizacyjny, który w kilku punktach wymaga jeszcze
dostosowania do art. 23 i 24 ustawy o działalności leczniczej,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zatrudnionego personelu,
- kopię zamówienia tabliczki informacyjnej firmy Dwór Polski prowadzącej usługi medyczne,
Dnia 26.11.2015 r. (w tracie trwania czynności kontrolnych) podmiot leczniczy złożył do
organu rejestrowego wniosek o wpis zmian w zakresie zgłoszenia aktualnej polisy oc oraz
wykreślenia z rejestru 3 komórek organizacyjnych: Poradni Urologicznej, Poradni
Ginekologicznej, Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt z datą zakończenia działalności
18.11.2015 r. Po uzupełnieniu przez podmiot braków formalnych we wniosku, organ
rejestrowy dokonał wpisu w rejestrze 02.12.2015 r.

Aktualność dokumentacji w podmiocie wykonującym działalność leczniczą :
− Decyzja

Państwowego

Powiatowego

Inspektora

Sanitarnego

w

Drezdenku,

znak: EP.6d-418/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. pozytywnie opiniującą układ
funkcjonalny oraz warunki higieniczno-sanitarne przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
świadczącego usługi medyczne z zakresu urologii i ginekologii – badania urodynamiczne.
− Umowa najmu zawarta na czas nieokreślony na użytkowanie lokalu zlokalizowanego pod
adresem przy ul. Słonecznej 8 w Drezdenku.
− Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 24.06.2015 r. na okres od 25.06.2015 r.
do 24.06.2016 r., przedłożona zespołowi kontrolnemu w trakcie wizytacji w jednostce tj.
w dniu 18.11.2015 r., przy czym wniosek o wpis zmian w zakresie zgłoszenia ww. umowy
oc został złożony w dniu 26.11.2015 r., tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ww. ustawy zgodnie
z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc
przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1,
zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest
obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych
rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
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− Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 24.06.2014 r. na okres od 25.06.2014 do
24.06.2016 złożona do organu rejestrowego 29.09.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3
oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.
− Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 24.06.2013 r. na okres od 25.06.2013 r. do
24.06.2014 r. dostarczona do organu rejestrowego 28.06.2013 r. tj. przed rozpoczęciem
działalności leczniczej.
− Oświadczenie Kierownika o zakresie prowadzonej działalności.
− Kopia dokumentów potwierdzających sprawność sprzętu medycznego.
− Kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu.
− Wykaz zrealizowanych świadczeń.
Stwierdzone nieprawidłowości:
1. Regulamin organizacyjny nie spełnia wymagań określonych przez art. 24 ustawy
o działalności leczniczej, tj.:
− Data zatwierdzenia nowego regulaminu to 20.06.2013 r. – co jest niezgodne ze
stanem faktycznym, gdyż w dniu kontroli podmiot leczniczy przedłożył
zespołowi kontrolnemu inny, obowiązujący w dniu kontroli regulamin z tą
samą datą (w aktach kontroli).
− W § 2 regulaminu wskazuje się, iż miejscem udzielania świadczeń
zdrowotnych jest adres przy ul. Słonecznej 8 w Drezdenku, co jest niezgodne
z ustaleniami kontroli, wyjaśnieniami Kierownika oraz oświadczeniami
o zrealizowanych w 2015 r. świadczeniach, gdyż miejscem udzielania
świadczeń są tylko szpitale (z którymi podmiot zawarł umowy), a pod
wskazanym w rejestrze adresem podmiot nie udziela świadczeń zdrowotnych.
−

W § 14 regulaminu organizacyjnego widnieje informacja, iż wysokość opłaty
za kopię dokumentacji określa art. 18 ust. 4 c ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
roku o zakładach opieki zdrowotnej co jest niezgodne z obowiązującą
podstawą prawną.

− W § 15 znajduje się informacja, iż „regulamin porządkowy wchodzi w życie
po zatwierdzeniu przez Kierownika” - na gruncie ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej obowiązywał regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej,
natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności leczniczej - podmiot
leczniczy opracowuje regulamin organizacyjny.
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− Brak cennika usług zdrowotnych.
2. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 24.06.2015 r. na okres od 25.06.2015 r.
do 24.06.2016 r., przedłożona zespołowi kontrolnemu w trakcie wizytacji w jednostce tj.
w dniu 18.11.2015 r., przy czym wniosek o wpis zmian w zakresie zgłoszenia ww. umowy
oc został złożony w dniu 26.11.2015 r., tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3 ww. ustawy zgodnie
z którym kierownik niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia umowy oc
przekazuje organowi prowadzącemu rejestr dokumenty potwierdzające zawarcie umowy
ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela oraz z naruszeniem art. 107 ust. 1,
zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest
obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych
rejestrem w terminie 14 dni od ich powstania.
3. Polisa ubezpieczenia oc zawarta w dniu 23.06.2014 r. na okres od 25.06.2014 do
24.06.2015 złożona do organu rejestrowego 29.09.2014 r. tj. z naruszeniem art. 25 ust. 3
oraz art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Nieprawidłowość

dot.

braku

oznakowania

siedziby

przedsiębiorstwa,

zgodnie

z oświadczeniem kierownika została usunięta przed zakończeniem czynności kontrolnych.

Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:
W książce kontroli dokonano wpisu pod nr 2. Kontrolę przeprowadzono na podstawie
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2015, poz. 618 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z
2015 poz. 584 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012r. 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 r.
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.
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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:
Gorzów Wlkp., dnia 29 grudnia 2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:
1. Emilia Skrzypczak
2. Małgorzata Jankowska
3. Stanisława Armata

Nie wnoszę zastrzeżeń do treści protokołu
Miejscowość: Gorzów Wlkp.

data: 11.01.2016 r.

Podpis: czytelny podpis
/Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu

Odmawiam podpisania protokołu z powodu

lub osoby upoważnionej /

(art.112 ust.1 pkt 9 ustawy o d.l.)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Miejscowość........................................................data...............................
Podpis................................................................
/Pieczątka podmiotu leczniczego
oraz podpis właściciela zakładu
lub osoby upoważnionej /

Sporządziła: Emilia Skrzypczak

(…) 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 z późn .zm.)
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