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ORTO-DENT 

KATARZYNA SERGIEW, MARCIN SERGIEW 

SPÓŁKA CYWILNA  

ul. Widok 24 B/2 

66 – 200  Świebodzin 

   

 

dot. przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej  kontroli  problemowej – 

planowej – nr księgi 000000188807-W-08 

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 6 czerwca  2022 r. przeprowadzili planową 

kontrolę problemową w podmiocie leczniczym:  ORTO-DENT KATARZYNA SERGIEW, 

MARCIN SERGIEW SPÓŁKA CYWILNA, ul. Widok 24 B/2, 66-200 Świebodzin. 

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 kontrolowanemu 

w dniu 19 lipca 2022 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i odesłanym 

do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 9 sierpnia  2022 r. bez wniesienia zastrzeżeń 

do treści protokołu.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny stwierdził, że w poradni 

stomatologicznej, mimo nie udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii 

i diagnostyki obrazowej, figurował wpis w  dziale III księgi rejestrowej,  rubryce 8 kod resortowy 

funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka oraz kod resortowy dziedziny 

medycyny, tj. 31-Radiologia i diagnostyka obrazowa.  

Za stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia odpowiedzialny jest podmiot leczniczy. 

Podmiot leczniczy   w dniu 17.06.2022 r. (w trakcie trwania czynności kontrolnych)  złożył 

do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian do rejestru dot.  wykreślenia ww. 

zakresu świadczeń zdrowotnych. Zaświadczenie o wpisie zmian do rejestru wysłano 

podmiotowi leczniczemu w systemie https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl w dniu 21.06.2022 r. 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/
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W wyniku oględzin pomieszczeń w Świebodzinie, ul. Widok 24 B oraz przedłożonej 

dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie warunków lokalowych, sprzętowych, kadrowych, zawartej umowy 

ubezpieczenia koniecznych do prowadzenia  działalności leczniczej.  

Stan organizacyjny skontrolowanych komórek organizacyjnych zakładu leczniczego był 

zgodny z wpisem do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.  

Na dzień kontroli podmiot leczniczy spełniał warunki do prowadzenia działalności leczniczej 

zgodnie z art. 17  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej. 

W trakcie czynności kontrolnych poinformowano współwłaścicieli kontrolowanej jednostki 

o obowiązkach wynikających z ustawy o działalności leczniczej,  m.in. o obowiązku 

zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmian danych objętych rejestrem 

w terminie 14 dni od dnia ich powstania.  

Wobec usunięcia ww. nieprawidłowości i uchybienia w trakcie trwania czynności 

kontrolnych (do zakończenia kontroli) - nie wydaje się zaleceń pokontrolnych. 

 

 

  

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


