WIELKOPOLSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI

ZD-Ka.9612.13.2018.1

w Poznaniu
WYDZIAŁ ZDROWIA

Notatka służbowa
Dotyczy podmiotu leczniczego:
ST Medical Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 18 – 22,
62-800 Kalisz, RPWDL: 000000186934 W-30, którego zakład leczniczy STMED wpisany do
rejestru mieści się pod adresem: ul. Wysocka 13, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Data wpisu do rejestru: 14.10.2016 r.
Forma organizacyjno-prawna: 1300 – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wpisana data rozpoczęcia działalności leczniczej: 26.10.2016 r.
W dniu 22 października 2018 roku odbyto rozmowę telefoniczną z XXX (Prezesem spółki
z o. o.), w związku z przeprowadzeniem kontroli planowej problemowej w ww. podmiocie
leczniczym, z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego KN-II.0030.403.2018.1, z dnia
15.10.2018 r. (zał. nr 1).
Uzyskano informację o niefunkcjonowaniu ww. podmiotu leczniczego i w tej sprawie XXX
sporządziła wyjaśnienie (pismo z dnia 23.10.2018 r.), które przedłożono w dniu 25.10.2018 r.
(zał. nr 2).
Z wyjaśnienia wynika, że komórki organizacyjne ww. podmiotu leczniczego, wpisane do
rejestru, nie podjęły działalności medycznej z powodu nieotrzymania kontraktu z NFZ.
W komórkach tych nie odbywała się także działalność lecznicza poza NFZ i w związku
z tym, nie wytworzono żadnej dokumentacji medycznej. Spółka ST Medical odwołała się od
decyzji NFZ i obecnie toczą się postępowania sądowe (XXX).
Z uwagi na toczące się postępowania sądowe struktura organizacyjna podmiotu leczniczego
wpisana do rejestru Wojewody Wielkopolskiego, nie może ulec zmianie do czasu uzyskania
postanowień sądowych.
Przedstawicielkę podmiotu zobowiązano do niezwłocznego poinformowania organu
o zakończeniu ww. postępowań, w celu umożliwienia podjęcia stosownych działań.

Sporządziła:
31.10.2018 r., Małgorzata Taborowska

Załączniki:
1. upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego.
2. wyjaśnienie – pismo z dnia 23.10.2018 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.
Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 14.01.2019 r.
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