WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
WYDZIAŁ ZDROWIA

Poznań, 11 kwietnia 2022 r.

ZD.IV.9612.6.2022.6

Sprawozdanie z kontroli w podmiocie leczniczym o nazwie:
APM Anna Majewska ul. Dworcowa 4b/1, 62-020 Swarzędz

I. Informacje i ustalenia ogólne
1. Kontrolowany podmiot leczniczy:
Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: SKIN MEDICINE
ul. Dworcowa 4b/1, 62-020 Swarzędz
RPWDL1: 00000020207,
Data wpisu do rejestru: 26 luty 2019 r.,
Forma organizacyjno-prawna: 0700 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę
fizyczną,
Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 1 marca 2019 r.
Miejsce udzielania świadczeń: ul. Dworcowa 4b/1, 62-020 Swarzędz
2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne2
Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych, wpisanych
do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa
wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne
wykonywały:
1) Anna Kaczmarkiewicz – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów,
2) Kinga Leśniewska – inspektor wojewódzki,
Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2022.
Kontrolę rozpoczęto w dniu 3 lutego 2022 r. i zakończono w dniu 30 marca 2022 r.
3. Przedmiot i zakres kontroli
Przedmiotem kontroli była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami
prawa.
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Na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wydanego przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia
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Okres objęty kontrolą: od 4 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli.
4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli
Z uwagi na ogłoszenie w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-23
czynności kontrolne realizowane były zdalnie. Pisemnych wyjaśnień udzielała kierownik
podmiotu pani Anna Majewska.
II. Opis stanu faktycznego i ustalenia
Zgodnie z księgą rejestrową o numerze: 000000207207 (zał. nr 1), podmiot leczniczy: APM
Anna Majewska ul. Dworcowa 4b/1 w Swarzędzu prowadził zakład leczniczy: SKIN MEDICINE
w lokalizacji jw. Zakład leczniczy prowadził działalność w rodzaju ambulatoryjne świadczenia
zdrowotne w zakresie gabinetu medycyny estetycznej4.
W celu realizacji kontroli w dniu 3 lutego 2022 r. przesłano elektronicznie na adres
podmiotu: apm.majewska@gmail.com wykaz dokumentów, do przesłania, których
zobowiązano podmiot – (zał. nr 2).
Odpowiadając na otrzymany email, pani Anna Majewska wyjaśniła ,że utworzyła podmiot
leczniczy gdyż kilka lat temu miała w planach w gabinecie kosmetologicznym współpracować
z dietetykiem, fizjoterapeutą. Do tej współpracy nie doszło. Działalność gabinetu została
zakończona w 2020 roku w trakcie pandemii. Jak zadeklarowała pani Anna Majewska
w dalszej części pisma w podmiocie nie wykonywano żadnych usług medycznych.
Jednocześnie kierownik podmiotu poprosiła o informację co należy zrobić w takiej sytuacji –
zał nr 3.
Po otrzymaniu tych wyjaśnień szczegółowo poinformowano kierownika podmiotu
o procedurze wykreślenia podmiotu leczniczego z RPWDL5. Jednocześnie poproszono
o złożenie dodatkowych wyjaśnień, których nie otrzymano. Wobec powyższego 18 lutego –
2022 r. przesłano kolejnego emaila – zał. nr 4, po otrzymaniu, którego Pani Anna Majewska
zobowiązała się udzielić odpowiedzi. Do dnia 30 marca 2022 r. jej nie otrzymano.
III. Podsumowanie kontroli
1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:
 Kontrolowany podmiot leczniczy nie rozpoczął i nie prowadził działalności leczniczej
w okresie od 1 marca 2019 r. od 3 lutego 2022 r. W związku z powyższym nie
wytworzono dokumentacji medycznej.
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w dziedzinie dermatologia i wenerologia
5
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
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 Nie dopełniono obowiązku wykreślenia podmiotu z RPWDL, co narusza art. 107 ust. 1
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej6 .
2. Data i miejsce sporządzenia sprawozdania
Sprawozdanie sporządzono 11 kwietnia 2022 roku, w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia,
Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.
3. Załączniki:
1. Księga rejestrowa podmiotu leczniczego.
2. Pismo z dnia 3 lutego 2022 r.
3. Odpowiedź kierownika podmiotu.
4. Pismo z dnia 14 lutego 2022 r.
4.

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Anna Kaczmarkiewicz

Kinga Leśniewska

podpisano
Liwia Polcyn – Nowak
Dyrektor Wydziału Zdrowia

Przygotowała: Anna Kaczmarkiewicz, starszy inspektor wojewódzki, 28.04.2022 r.
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