WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w Poznaniu

WYDZIAŁ ZDROWIA
ZD.IV.9612.118.2018.6

Sprawozdanie z kontroli planowej problemowej
w podmiocie leczniczym o nazwie:
SOFT MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Smolna 13C/40, 61-008 Poznań
I. Informacje i ustalenia ogólne
1. Kontrolowany zakład leczniczy
Nazwa i adres kontrolowanego zakładu leczniczego: SOFT MED, ul. Smolna 13C/40,
61-008 Poznań
RPWDL: 000000190967 W-30
Data wpisu do rejestru: 17.03.2017 r.
Forma organizacyjno-prawna: 1300 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Data rozpoczęcia działalności leczniczej (deklarowana): 20.03.2017 r.
Miejsce udzielania świadczeń: ul. Łomżyńska, 61-048 Poznań.
2. Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne
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 – inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2) Joanna Boguszewska – specjalista,
legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.401.2018.1,
z dnia 15.10.2018 r., wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), oprócz informacji
stanowiącej dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
3. Przedmiot i zakres kontroli
Przedmiotem kontroli była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami
prawa.
Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2017 r. do dnia zakończenia kontroli.
4. Kierownik podmiotu leczniczego, dane osoby reprezentującej podmiot podczas
kontroli
Kierownikiem podmiotu leczniczego jest Pan Piotr Kucharski – Prezes Zarządu SOFT MED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, który reprezentował podmiot
w czasie kontroli. Aktualny odpis KRS podmiotu stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.
Podmiot leczniczy reprezentowała również Pani Anna Kucharska.
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II. Opis stanu faktycznego i ustalenia
Zgodnie z księgą rejestrową o numerze: 000000190967 podmiot leczniczy: SOFT MED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Smolna 13C/40, 61-008 Poznań
prowadzi zakład leczniczy: SOFT MED w ww. lokalizacji. Zakład leczniczy posiada jedną
jednostkę organizacyjną w lokalizacji ul. Łomżyńska 1, 61-048 Poznań, w skład której
wchodzą 4 komórki organizacyjne:
• Gabinet fizjoterapii,
• Gabinet fizykoterapii,
• Gabinet kinezyterapii,
• Gabinet masażu leczniczego.
Celem ustalenia terminu rozpoczęcia kontroli, w dniu 15 października 2018 r., skontaktowano
się telefonicznie z Panią XXXXX XXXXXXXXX przedstawicielem podmiotu. W trakcie
rozmowy uzyskano informacje, że ww. podmiot leczniczy nie podjął działalności w terminie
powyżej wskazanym i nie prowadzi jej obecnie. Przedstawiciel podmiotu zobowiązała się do
wykreślenia podmiotu z rejestru. Na potwierdzenie powyższego otrzymano kopię wniosku
o wykreślenie z rejestru – załącznik nr 2 do sprawozdania. Zgodnie z wnioskiem podmiot
zakończył działalność leczniczą 01.04.2017 r. Jako miejsce przechowywania dokumentacji
medycznej wskazano: ul. Smolna 13C/40, 61-008 Poznań.
III. Podsumowanie kontroli
1. Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:
Kontrolowany podmiot leczniczy nie prowadził działalności leczniczej. W dniu
15 października 2018 r. w organie rejestrowym został złożony wniosek o wykreślenie
podmiotu z rejestru Wojewody Wielkopolskiego.
2. Data i miejsce sporządzenia sprawozdania
Sprawozdanie sporządzono w dniu 25 października 2018 roku, w Oddziale Nadzoru
w Ochronie Zdrowia, Wydziału Zdrowia WUW w Poznaniu.
3. Załączniki:
1. Odpis KRS podmiotu.
2. Wniosek o wykreślenie z rejestru.
4.

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne:
Przewodnicząca zespołu:

Członek zespołu:

Anna Kaczmarkiewicz

Joanna Boguszewska

Inspektor Wojewódzki………………..

Specjalista
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Podpisano:
Damian Marciniak
Dyrektor Wydziału Zdrowia
Zanonimizowała Anna Kaczmarkiewicz, inspektor wojewódzki 17.10.2018 r

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000),
poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.
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