
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki korzysta  

z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 

Gorzów Wlkp., 09 stycznia 2023 r. 

 

Nasz znak: WZ-VIII.9612.1.13.2022.TZab 

Sprawę prowadzi: Tomasz Zabiszak 

Telefon: 95 7851159 

e-mail: tomasz.zabiszak@lubuskie.uw.gov.pl 

 

Al-Dentica Beata Anna Piórkowska 

ul. Mickiewicza 9/1 

69-100 Słubice 

   

dot. przekazania pisma pokontrolnego z przeprowadzonej  kontroli  problemowej – 

planowej – nr księgi 000000195886-W-08* 

 

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

upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 11 

października 2022 r. przeprowadzili planową kontrolę problemową w podmiocie 

leczniczym:  Beata Anna Piórkowska (od 8.12.2022 r. Al-Dentica Beata Anna Piórkowska), 

prowadzącym zakład leczniczy Al-Dentica Opieka Dentystyczna, ul. Mickiewicza 9/1,  

69-100 Słubice. 

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 14 grudnia 2022 r. (potwierdzona, odebrana przesyłka ZPO) i dostarczonym 

do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 16 grudnia 2022 r. bez wniesienia zastrzeżeń 

do treści protokołu. 

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone podczas kontroli: 

 Nazwa podmiotu leczniczego w  rejestrze podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą była niezgodna z bazą REGON. Podmiot leczniczy (w trakcie trwania 

czynności kontrolnych) złożył do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian 

do rejestru dot. nazwy podmiotu leczniczego. Organ rejestrowy dokonał zmian wpisu 

w rejestrze w przedmiotowym zakresie. 

 Regulamin organizacyjny zawierał niewłaściwe wpisy dot. nazwy podmiotu 

leczniczego (w trakcie kontroli Podmiot dokonał korekty regulaminu organizacyjnego 

w ww. zakresie).  

 W poradni stomatologicznej, mimo udzielania świadczeń w zakresie radiologii 

i diagnostyki obrazowej, w księdze rejestrowej w dziale III – rubryce 8 brakowało wpisu 

kodu resortowego funkcji ochrony zdrowia, tj. HC.4.2.3 – Rentgenodiagnostyka 

oraz kodu resortowego charakteryzującego dziedzinę medycyny, tj. 31 – Radiologia 

i diagnostyka obrazowa.
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Podmiot leczniczy (w trakcie trwania czynności kontrolnych) złożył do organu 

prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian do rejestru dot. dodania ww. zakresu 

świadczeń zdrowotnych. Organ rejestrowy dokonał zmian wpisu w rejestrze 

w przedmiotowym zakresie. 

 Zespół Kontrolny stwierdził brak w dwóch paszportach technicznych sprzętu 

medycznego kompletnych wpisów, potwierdzających wykonanie przeglądów 

technicznych w okresie objętym kontrolą. Kontrolowany uzupełnił ww. braki do dnia 

zakończenia czynności kontrolnych. 

W wyniku oględzin pomieszczeń w Słubicach przy ul. Mickiewicza 9/1 oraz przedłożonej 

dokumentacji w trakcie trwania czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości 

w zakresie warunków lokalowych, kadrowych, sprzętowych, zawartej umowy 

ubezpieczenia koniecznych do prowadzenia działalności leczniczej. 

Ponadto w trakcie czynności kontrolnych poinformowano Podmiot 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 uchybień w trakcie trwania czynności 

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

 

Podstawa prawna: 

* Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633 

z późn. zm.). 

 

 

 

  

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


