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podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2016 r. 

1. Informacje dotycz^ce podmiotu leczniczego: 

„NASZ DENTYSTA" SPOLKA Z OGRANICZON4 ODPOWIEDZIALNOSCI4 
65-001 Zielona Gora, ul. Drzewna 35 

nrksi^giwRPWDL- 000000170149-W-08 

prowadzqcy zaktad leczniczy: 
NASZ DENTYSTA w Zielonej Gorze prz> u l Drzewnej 35 

Datawpisudorejestru - 2014-09-19 
Data rozpocz^cia dzialalnosci - 2014-10-01 
Data ostatniego wpisu zmiaii do rejestru - 2015-10-01 

2. Adres miejsca udzielania swiadczen zdrowotnych: 
NASZ DENTYSTA w Zielonej Gorze przy ul. Drzewnej 35 

3. Sklad zespolu kontrolnego: 

• Stanisiawa Armata - inspektor wojewodzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urz^du 
Wojewodzkiego, posiadaĵ ca upowaznienie Wojewody Lubuskiego nr 315-1/2016 zdnia 
16.12.2016 r. - przewodnicz^ca zespohi, 

• Lilianna Maciaszek - inspektor wojewodzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urz^du 
Wojewodzkiego, posiadaj^ca upowaznienie Wojewody Lubuskiego nr 315-2/2016 zdnia 
16.12.2016 r. - czlonek zespolu. 

4. Przedmiot kontroli: ocena zgodnosci stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, 
zakladu leczniczego, jednostek i komorek organizacyjnych z wpisem do rejestru podmiotow 
wykonuj^cych dziaialnosc leczniczf̂  prowadzonego przez Wojewody Lubuskiego 
oraz aktualnosci dokumentacji w tym zakresie zgodnie z ustaw^ o dzialalnosci leczniczej. 

5. Okres obĵ ty kontrol^ - od dnia 01.10.2014 r. do dnia kontroli, t j . 21.12.2016 r. 
6. Imi^ i nazwisko, stanowisko osob udzielaj^cych wyjasnien: 

Oliwia Stachurska - Prokurent spolki 
7. Opis stwierdzonego stanu faktycznego: 

Podmiot leczniczy: NASZ DENTYSTA" SPOLKA Z OGRANICZON4 
ODPOWIEDZIALNOSCI4 65-001 Zielona Gora, ul. Drzewna 35 figuruje w rejestrze 
REGON pod numerem 081226675 - (www.stat.gov.pl) oraz w Krajowym Rejestrze 
S^dowym pod nr 0000519244 ("www.krs.gov.pl). 



Podmiot leczniczy nie byl dotychczas kontrolowany przez Wojewod^ Lubuskiego na 
podstawie art. I l l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzialalnosci leczniczej w zakresie 
zgodnosci wykonywanej dzialalnosci z przepisami okreslaj^cymi warunki wykonywania 
dzialalnosci leczniczej. 

Ocen^ zgodnosci faktycznego stanu organizacyjnego podmiotu leczniczego, zakladu 
leczniczego, jednostek i komorek organizacyjnych przeprowadzono na podstawie wydruku 
ksi^gi rejestrowej nr 000000170149-W-08 z dnia 20 grudnia 2016 r. (w aktach sprawy). 
Wedlug stanu wrejestrze podmiotow wykonuj^cych dzialalnosc leczniczy prowadzonym 
przez Wojewodi? Lubuskiego, podmiot prowadzi dzialalnosc leczniczy vv zakladzie 
leczniczym pn.: NASZ DENTYSTA wZielonej Gorze przy ul. Drzewnej 35 udzielaj^cym 
swiadczen zdrowotnych w zakresie stomatologii. 

1) Kontrolowano zakiad leczniczy w miejscu faktycznego wykonywania dzialalnosci 
leczniczej w Zielonej Gorze przy ul. Drzewnej 35. 

Pomieszczenia zakladu leczniczego zlokalizowane na parterze budynku 
przystosowanym dla osob niepelnosprawnych - umowa Nr 21/ABM2/U/11/2016 najmu 
lokalu z dnia 04 listopada 2016 r. zawarta z Zakladeni Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Zielonej Gorze na czas okreslony - do 31 maja 2019 r. (w aktach sprawy). 
Uslugi zdrowotne swiadczone ŝ  od poniedzialku do pi^tku w godz. od 8°" do IS''" 
wedlug harmonogramu (w aktach sprawy). Wydzielono organizacyjnie nast̂ pujejce 
pomieszczenia; gabinet lekarski dwustanowiskowy rozdzielony scian^ dzialowg, pokoj 
socjalny, biuro z rejestracj^, toaleta z wc dla pacjentow oraz dla personelu, poczekalnia, 
pomieszczenie porz^dkowe. Rejestracja pacjentow odbywa si? telefonicznie oraz na miejscu. 
Pacjentom udost̂ pnione informacje, broszury, ulotki, w tym cenniki ustug zdrowotnych 
oraz dot. udost̂ pnienia dokumentacji medycznej. 

Przediozono informacj? dot. ilosci przyj^tych pacjentow od 01.06.2016 r. do 
20.12.2016 r. w ukladzie miesi^cznym (w aktach sprawy); dot. personelu medycznego wraz 
z kopiami dokumentow dot. kwalifikacji personelu medycznego: dyplom higienistki 
stomatologicznej, dyplom iekarza stomatologa, prawo wykonywania zawodu lekarza 
stomatologa (w aktach sprawy); wykaz sprz t̂u medycznego zawieraj^cy dat? wykonania 
serwisu - 12.12.2016 r. oraz dat? nast̂ pnego badania technicznego - grudzieh 2017 r. 
(w aktach sprawy). Okazano do wgl^du paszporty techniczne sprz t̂u medycznego. 

Weryfikacja stanu ksi^gi rejestrowej wedlug wydruku wykazala niezgodnosc stanu 
organizacyjnego ze stanem faktycznym. W podmiocie leczniczym funkcjonuje komorka 
organizacyjna: Poradnia stomatologiczna (kod 001), natomiast nie funkcjonuje zarejestrowana 
Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (kod 002), ktora wedlug oswiadczenia zlozonego 
podczas kontroli zakoriczyia dzialalnosc z dniem 19 grudnia 2016 r. (w aktach sprawy). 
Obowi^zuj^cy 14-dniow7 termin na zgloszenie zmian do rejestni w dniu kontroli nie byl 
przekroczony. Odpowiedni wniosek o wpis zmian do rejestru dot. zakonczenia dzialalnosci 
Poradni Chirurgii Stomatologicznej (kod 002) zostal zlozony do rejestru RPWDL w dniu 24 
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stycznia 2017 r., po weryfikacji zostal odesiany w dniu 26 stycznia 2017 r. do uzupelnienia. 
Do dnia sporz^dzenia protokotu nie wplyn^l uzupelniony wniosek. 
2) Oznakowanie zakladu leczniczego na tablicy umieszczonej na zewn t̂rz budynkow oraz 
oznakowanie pomieszczen bylo zgodne ze stanem faktycznym oraz wpisem do rejestru. 
3) Dane podmiotu leczniczego (Dzial I) wpisane do rejestru podmiot6w wykonuj^cych 
dziaialnosc leczniczy byly zgodne ze stanem faktycznym; 
4) Dane zakladu leczniczego wpisane do rejestru podmiotow wykonuj^cych dziaialnosc 
leczniczq byly zgodne ze stanem faktycznym; 

5) Dane jednostek organizacyjnych (Dzial II) wpisane do rejestru podmiotow wykonuj^cych 
dziaialnosc leczniczy byly zgodne ze stanem faktycznym; 

6) Dane komorek organizacyjnych (Dziai III) podmiotu leczniczego wpisane do rejestru 
podmiotow wykonuj^cych dziaialnosc leczniczy byly niezgodne ze stanem faktycznym: 
- nie flinkcjonuje Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (kod 002): 
7) Aktualnosc dokumentacji wpodmiocie wykonuj^cym dziaialnosc leczniczy: 

• Akt notarialny Rep. A Nr 215/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. - Umowa spoiki z ograniczon^ 
odpowiedzialnosci^ (w aktach rejestrowych); 

• Pozytywna opinia sanitama - Decyzja Nr 1730/NS-EP/14 z dnia 12 wrzesnia 2014 r. 
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Zielonej Gorze (w aktach 
rejestrowych); 

• Regulamin organizacyjny spelnial wymagania art. 24 ustaw>- z dnia 15 kwielnia 2011 r. 
0 dzialalnosci leczniczej (do wgl^du), jednakze wymaga aktualizacji struktuiy organizacyjnej 
w zwiazku z zakonczeniem dzialalnosci komorki organizacyjnej - Poradnia Chirurgii 
Stomatologicznej (kod 002); 

• Polisy obowi^kowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu leczniczego: 
- w ksî dze rejestrowej figuruje odpowiednie informacje o ubezpieczeniu na sum? 

gwarancyjn^ 350000 euro na wszystkie zdarzenia na okres od 17.09.2014 r. do 16.09.2015 r, -
polls? oc zawart̂  w dn.16.09.2014 r. ziozono do organu rejestrowego w dn.18.09.2014 r., 
z zachowaniem obowi^ku ubezpieczenia najpozniej w dniu poprzedzaj^cym dzieh 
rozpocz?cia wykonywania dzialalnosci leczniczej - art. 25 ust.2 ww. ustawy (termin 
rozpocz^cia dzialalnosci 01.10.2014 r.), oraz na okres od 17.09.2015 r. do 16.09.2016 r. -
polis? oc zawart̂  w dniu 14.09.2015 r. ziozono do organu rejestrowego w dniu 30.09.2015 r., 
tj . po 7-dniowym terminie (w aktach rejestrowych); 

- podczas kontroli okazano polls? oc zawart̂  w dniu 13.09.2016 r. na okres od 
17.09.2016 r. do 16.09.2017 r. zawieraj^cq 1 stron?, brak strony 2 i 3 (w aktach sprawy) -
zdniem 15 lipca 2016 r. nie ma obowi^zku skladania dokumentow ubezpieczenia oc do 
organu rejestrowego. 

8) Swiadczenia zdrowotne udzielane przez osoby wykonuj^ce zawod medyczny. 



Stwierdzone nieprawidlowosci: 
• podmiot leczniczy do dnia sporz^dzenia protokohi nie zlozyl odpowiedniego wniosku 
0 wpis zmian do rejestru dot. wykreslenia kom6rki organizacyjnej Poradnia Chirurgii 
Stomatologicznej (kod 002), ktora zakohczyia dzialalnosc z dniem 19.12.2016 r.; 
• polls? oc zawart̂  w dniu 14.09.2015 r. na okres od 17.09.2015 r. do 16.09.2016 r. ztozono 
do organu rejestrowego w dniu 30.09.2015 r., t j . nie zastosowano obowi^uj^cego 
7- dniowego terminu na zlozenie dokumentow ubezpieczenia do organu rejestrowego; 

• brak strony 2 i 3 polisy oc zawartej w dniu 13.09.2016 r. na okres od 17.09.2016 r. do 
16.09.2017 r. (zlozono do akt kontroli 1 strong); 
Wyjasnienia wniesione do protokolu. 

Podczas kontroli zlozono oswiadczenie, ze Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 
zakonczyia dzialalnosc z dniem 19 grudnia 2016 r, wniosek o wpis zmian zostanie zlozony 
wterminie 14 dni. 
Wnioski osob wykonujqcych czynnosci kontrolne: 

W dniu kontroli stan organizacyjny podmiotu leczniczego byl niezgodny z wpisem do 
rejestru prowadzonego przez Wojewod? Lubuskiego, jednakze nie uplyn^l wowczas 14-
dniowy termin na zgloszenie zmian do rejestru. Natomiast w zwi^zku z zakohczeniem 
dzialalnosci komorki organizacyjnej Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (kod 002) 
regulamin organizacyjny wymaga aktualizacji struktury organizacyjnej. Podmiot leczniczy do 
dnia sporz^dzenia protokolu nie zlozyl odpowiedniego wniosku o wpis zmian do rejestru. 

Odpowiednie informacje o obowi^zkowym ubezpieczeniu oc flguruj^ w ujawnionej 
publicznie ksi?dze rejestrowej na portalu www.rpwdl.csioz.gov.pl.. przy czym jedn^ z poUs 
ziozono do rejestru z kllkudniowym opoznieniem. 

Na tym kontrol? zakohczono. O przeprowadzonej kontroli zespoi kontrolny dokonai 
adnotacji w ksi^ce kontroli pod poz. 5. Pouczono o obowî zkach podmiotu leczniczego 
wynikaj^cych z ustawy o dzialalnosci leczniczej. 

Kontrol? przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o dzialalnosci leczniczej (Dz.U. z 2013 poz. 217; Dz. U. z 2015, poz. 618 z p6zn. zm.; Dz.U. 
z 2016 r. poz. 163 8) oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej 
(Dz. U. z 2016 poz. 1829), rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. 
w sprawie systemu resortowych kodow identyfikacyjnych oraz szczegolowego sposobu ich 
nadawania (Dz. U. z 2012 poz. 594), rozporz^dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 wrzesnia 
2011 r. w sprawie szczegolowego zakresu danych obj^tych wpisem do rejestru podmiotow 
wykonuj^cych dzialalnosc leczniczy oraz szczegolowego trybu post̂ powania w sprawach 
dokonywania wpis6w, zmian w rejestrze oraz wykresleh z tego rejestru (Dz. U. z 2014 poz. 
325), rozporz^dzenia Ministra Finansow z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowi^zkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu Avykonuĵ cego dzialalnosc leczniczy 
(Dz.U. Nr 293, poz. 1729). 



Pouczenie: Jezeli po sporz^dzeniu protokolu, a przed jego podpisaniem kierownik 
podmiotu wykonuj^cego dzialalnosc leczniczy zglosi umotywowane zastrzezenia 
CO do faktow stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonuj^ce 
czynnosci kontrolne sq obowî zane zbadac dodatkowo te fakty i uzupelnic protokol. 

Kierownik podmiotu wykonuj^cego dzialalnosc leczniczy, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania protokohi, ma prawo do wniesienia zastrzezeh co do sposobu przeprowadzenia 
czynnosci kontrolnych oraz ustaleh zawartych w protokole. 

Protokol sporz^dzono w dwoch jednobrzmî cych egzemplarzach, z kt6rych: 
jeden egz. otrzymal podmiot leczniczy, 

drugi egz. wraz z dowodami pozostawiono w aktach Wydzialu Zdrowia Lubuskiego Urz?du 
Wojewodzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. 

Data i miejsce sporz^dzenia protokolu: 
Gorzow Wlkp., dnia 06 lutego 2017 r. 

Po4ci3y.os6b kontrol 

Uliarinci i 

Nie wnosz? zastrzezen do tresei protokolu 
Miejscowosc.. .^s^^^-?.^: fj^:9rr:.................... data.. : 1-^.^ 

»NASZ DENTYSTA« 

&du 
lub osoby upowaznionej / 

Odmawiam podpisania protokolu z powodu (art.lll ustl pkt 9 ustawy o d.l.) 

Miejscowosc. „.data. 
Podpis., 

Sporzqdzila: Stanislawa Armata 

/Piecz t̂ka podmiotu leczniczego 
oraz podpis wlasciciela zakladu 

lub osoby upowaznionej / 


