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JAN ŁAGUNOWICZ 

„PULS” Przychodnia specjalistyczna 

ul. Franciszka Walczaka 23E 

66-400 Gorzów Wielkopolski   

  

  

dot. RPWDL – nr księgi 000000182965-W-08 

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 160.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 06 kwietnia 2018 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową 

w zakładzie leczniczym zlokalizowanym w Gorzowie Wlkp., przy ul.  Franciszka Walczaka  

23 E, pn.: „PULS” PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA, prowadzącym działalność 

leczniczą w rodzaju: ambulatoryjne świadczenie zdrowotne. 

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  

29.05.2018 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym do Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w dniu 08.06.2018 r., bez wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu.  

 

W dniu kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Oznaczenie podmiotu leczniczego figurujące w księdze rejestrowej nie jest zgodne 

z wpisem w bazie REGON (9-znakowym). W księdze rejestrowej  figuruje nazwa: JAN 

ŁAGUNOWICZ „PULS” Przychodnia specjalistyczna, natomiast w bazie Regon podmiot  

wpisano pod nazwą: JAN ŁAGUNOWICZ „PULS”. 

2. Nazwa zakładu leczniczego wpisana w księdze rejestrowej jest następująca: „PULS” 

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA, natomiast w bazie  Regon (14-znakowego) jako 
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jednostka lokalna (w RPWDL zakład leczniczy) nazwa wpisana jest jako: 

JAN ŁAGUNOWICZ „PULS” PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA. 

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialny jest kierownik podmiotu leczniczego. 

Wobec powyższego wydaje się następujące zalecenie pokontrolne do realizacji w terminie 

14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma: 

1. Ujednolicenie oznaczenia podmiotu leczniczego oraz zakładu leczniczego w Rejestrze 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą z nazwami wpisanymi w bazie 

Regon. 

Jednocześnie w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego pisma 

pokontrolnego, oczekuję informacji o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego, działaniach 

podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia działań. 

 

 Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


