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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu   03.09. 2018 r.  przeprowadzili planową kontrolę 

problemową w zakładzie leczniczym pn. „LANGER STOMATOLOGIA”, prowadzącym 

działalność leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne, zlokalizowanym 

w Kożuchowie przy ul. Szprotawskiej 21/109. 

Przedmiotem kontroli była ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami 

określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli doręczonym w dniu  

25.10.2018 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 30.10.2018 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

 

W dniu kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Oznakowanie podmiotu leczniczego na zewnątrz budynku było niezgodne z wpisem 

do rejestru. W trakcie  trwania czynności kontrolnych podmiot leczniczy dostosował 

oznakowanie podmiotu leczniczego do nazwy figurującej  w księdze rejestrowej. 

2. Brak wpisu w  poradni stomatologicznej kodu charakteryzującego dziedzinę medycyny  

w zakresie  radiologii i diagnostyki obrazowej, zgodnie z § 11 rozporządzenia  Ministra 

Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów  identyfikacyjnych 

oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2012 r. poz. 594 z późn. zm.). 

Podmiot leczniczy w dniu 11.09.2018 r. złożył do organu rejestrowego wniosek dot. 

aktualizacji wpisów kodów resortowych w poradni stomatologicznej, jednakże z braków 
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formalnych (brak upoważnienia dla osoby uprawnionej do złożenia wniosku) – organ 

rejestrowy odesłał wniosek do uzupełnienia. 

3. Regulamin organizacyjny nie spełniał wymagań art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności 

leczniczej, dot. niezgodności nazwy podmiotu leczniczego, tj. w regulaminie 

organizacyjnym wpisano „LANGER STOMATOLOGIA”, natomiast w księdze rejestrowej 

figuruje nazwa „PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY – Katarzyna Langer”. 

W trakcie kontroli podmiot leczniczy uzupełnił nazwę podmiotu leczniczego w regulaminie 

organizacyjnym zgodnie z wpisem w rejestrze. 

4. W dniu kontroli, w paszportach brak było wpisów z przeprowadzenia przeglądów sprzętu 

stomatologicznego wymagającego serwisowania. W dniu 17.09.2018 r. przysłano do tut. 

Urzędu kopie uzupełnionych wpisów w paszportach z przeglądów sprzętu 

stomatologicznego.  

W dniu  25 października  2018 r. podmiot leczniczy uzupełnił wniosek dot. wpisania 

zakresu świadczeń udzielanych w  poradni stomatologicznej, w dziedzinie radiologii 

i diagnostyki obrazowej. Zaświadczenie o wpisie zmian w zakresie złożonego wniosku 

przekazano do jednostki, w systemie teleinformatycznym w dniu  29 października 2018 r. 

(www.rpwdl.csioz.gov.pl).  

 Wobec powyższego nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.  

 

 

Ponadto przypominamy, że: 

 Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). 

 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 
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