WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu
WYDZIAŁ ZDROWIA

Poznań, ………………………..

ZD.IV.9612.15.2022.5

Sprawozdanie z kontroli podmiotu leczniczego
Lux-Dental Sylwia Dudziak, z siedzibą pod adresem: ul. Jesionowa 16, 62-090 Kobylniki

I. Informacje i ustalenia ogólne
1. Kontrolowany podmiot leczniczy:
Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: LUX DENTAL, z siedzibą pod adresem:
ul. Parkowa 7, 62-085 Skoki
RPWDL1: 000000206763 W-30
Data wpisu do rejestru: 1 lutego 2019 r.
Forma organizacyjno-prawna: 0700 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę
fizyczną
Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 17 stycznia 2019 r.
Miejsce udzielania świadczeń: ul. Parkowa 7, 62-085 Skoki
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) Aleksandra Jarosz – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu kontrolerów,
2) Anna Kaczmarkiewicz - starszy inspektor wojewódzki,
Kontrolę planową problemową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok 2022.
Kontrolę rozpoczęto w dniu 21 marca 2022 r. i zakończono w dniu 4 kwietnia 2022 r.
3. Przedmiot i zakres kontroli
Przedmiotem kontroli była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami
prawa.
Okres objęty kontrolą: od 4 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli.
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4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas kontroli
Kierownikiem podmiotu była pani Sylwia Dudziak, która udzielała pisemnych i telefonicznych
wyjaśnień.
II.

Opis stanu faktycznego i ustalenia

W dniu 21 marca 2022 r., celem ustalenia terminu kontroli, skontaktowano się telefonicznie
z podmiotem leczniczym (nr telefonu wynikający z Księgi rejestrowej). Przedsiębiorca, pani
Sylwia Dudziak oświadczyła, że podmiot już od dawna nie prowadzi działalności w tej
lokalizacji, a jej działalność gospodarcza została zawieszona. Informację tę potwierdzono
w rejestrze CEiIDG. Działalność gospodarczą zawieszono 10 lutego 2021 r., co potwierdza zał.
nr 1.
Do przedsiębiorcy wysłano pisemne zapytanie dotyczące zakończenia działalności i miejsca
przechowywania dokumentacji medycznej (zał. nr 2). Nie uzyskano wyjaśnień w terminie
wskazanym w wiadomości (25 marca 2022 r.). W dniu 28 marca 2022 r. ponownie
skontaktowano się z przedsiębiorcą. Tym razem pani Sylwia Dudziak poprosiła o ponowne
przesłanie wiadomości, ale pod inny adres e-mail, niż ten wynikający z Księgi rejestrowej
(nowy adres: xxxxxxxxxx). Potwierdzenie ponownego wysłania informacji zawiera zał. nr 3.
Odpowiedź od przedsiębiorcy uzyskano 29 marca 2022 r. i stanowi ona zał. nr 4.
Z otrzymanych wyjaśnień wynika, że podmiot zakończył działalność w sierpniu 2019 r.
i od tego dnia nie został wykreślony z RPWDL. Wytworzona dokumentacja medyczna
przechowywana jest pod adresem ul. Jesionowa 16, 62-090 Kobylniki. Ponadto pani Sylwia
Dudziak zobowiązała się do uzyskania poświadczenia o wyrejestrowaniu podmiotu
leczniczego tak szybko, jak to będzie możliwe, co potwierdza wiadomość e-mail, stanowiąca
zał. nr 5.
III. Podsumowanie kontroli
1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:
 Kontrolowany podmiot leczniczy prowadził działalność leczniczą w okresie od
17 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
 Dokumentacja medyczna wytworzona w podmiocie obecnie jest przechowywana
w lokalizacji ul. Jesionowa 16, 62-090 Kobylniki.
 Nie dopełniono obowiązku wykreślenia podmiotu z RPWDL, co narusza art. 107 ust.
1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej3.
2. Data i miejsce sporządzenia sprawozdania
Sprawozdanie sporządzono 4 kwietnia 2022 roku, w Oddziale Nadzoru w Ochronie Zdrowia,
Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.
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3. Załączniki:
1. Wydruk CEiIDG
2. Protokół przyjęcia wyjaśnienia
3. Potwierdzenie ponownego przesłania wiadomości e-mail pod inny adres poczty
elektronicznej
4. Wyjaśnienia podmiotu w sprawie działalności podmiotu i dokumentacji medycznej.
5. Potwierdzenie przesłania odpowiedzi
4.

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:

Starszy Inspektor Wojewódzki
/-/ Anna Kaczmarkiewicz

Starszy Inspektor Wojewódzki
/-/ Aleksandra Jarosz

Dyrektor
Wydziału Zdrowia
/-/ Liwia Polcyn Nowak

Dokument zanonimizowała Aleksandra Jarosz, starszy inspektor wojewódzki, 16 maja 2022 r.
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