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Notatka służbowa nr 1

Dotyczy podmiotu leczniczego: Przemysław Górzny „RehaMed Care”, z siedzibą pod
adresem: ul. Polna 18, 64-115 Wilkowice, RPWDL 000000184445 W-30, prowadzącego
zakład leczniczy pod nazwą: RehaMed Care, z siedzibą pod adresem: jw.
Upoważnienie do kontroli KN-II.0030.130.2018.1 z dnia 4.04.2018 r.

Z uwagi na utrudniony kontakt z ww. podmiotem leczniczym, na etapie czynności
przedkontrolonych skontaktowano się z rejestracją innego podmiotu leczniczego, który
funkcjonuje w tej samej lokalizacji, co Przemysław Górzny „RehaMed Care”, tj. w Lesznie,
ul. Działyńskich 15. Od pracownicy rejestracji jednego z podmiotów leczniczych uzyskano
informację, że w budynku nikt nie prowadzi działalności w zakresie rehabilitacji.
Po wielokrotnych próbach udało się skontaktować z przedsiębiorcą pod numerem telefonu
wskazanym w księdze rejestrowej (+48 609 121 215). Pan Przemysław Górzny potwierdził,
że nie prowadzi działalności w lokalizacji Leszno, ul. Działyńskich 15. Informację
o rozwiązaniu umowy najmu przesłał drogą elektroniczną (zał. nr 1 - wydruk e-mail z dnia
11.04.2018 r.). Brak prawa do lokalu wskazuje na naruszenie warunku, wynikającego z art.
17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 160 ze zm.). W tej samej wiadomości zawarł także informację, że 11.04.2018 r. złożył
wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru.
Informacja o złożeniu wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru jest niezgodna ze stanem
faktycznym. Do dnia dzisiejszego, tj. do 24.05.2018 r. do RPWDL nie wpłynął żaden
wniosek w tej sprawie.
O dnia 12.04.2018 r. Pan Przemysław Górzny konsekwentnie unikał kontaktu i nie odbierał
telefonu.
W dniu dzisiejszym, o godz. 11.14 w rozmowie telefonicznej pan Przemysław Górzny po raz
kolejny zobowiązał się do złożenia wniosku o wykreślenie podmiotu z rejestru, co ma
udokumentować przesyłając jego kopię do dnia 25.05.2018 r. na adres
ajarosz@poznan.uw.gov.pl. W przypadku, gdy wniosek taki nie wpłynie w terminie
zobowiązania wnoszę o wszczęcie procedury wykreślenia podmiotu z urzędu.
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