
ZARZĄDZENIE NR..7..tvi 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia . . .2018 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie uproszczonym w zakładzie leczniczym pod 
nazwą CENTRUM MEDYCZNE CORAMED, ul. Karola Olszewskiego 58,
51-644 Wrocław, podmiotu wykonującego działalność leczniczą pod nazwą:
SPECJALISTYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Braci Gierymskich 107F,
51-644 Wrocław.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.), w związku 
z art. 47 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 
ze zm.),

zarządzam, co następuje:

§1

przeprowadzić kontrolę w trybie uproszczonym w zakładzie leczniczym pod nazwą 
CENTRUM MEDYCZNE CORAMED, ul. Karola Olszewskiego 58, 
51-644 Wrocław, podmiotu wykonującego działalność leczniczą pod nazwą: 
SPECJALISTYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Braci Gierymskich 107F,
51-644 Wrocław w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami 
określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej.

§2

Czynności kontrolne zostaną przeprowadzone przez Zespół kontrolny wyznaczony przez 
Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu.

§3

Okres objęty kontrolą: od dnia 10 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia bezpośrednich 
czynności kontrolnych.

§4

Termin przeprowadzenia kontroli: 12 września 2018 r.

§5

Wykonanie zarządzenia, powierzam Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

do Zarządzenia N r... . ( W .  .z dnia.'. .2018 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w trybie
uproszczonym w zakładzie leczniczym pod nazwą CENTRUM MEDYCZNE CORAMED, 
ul. Karola Olszewskiego 58, 51-644 Wrocław, podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
pod nazwą: SPECJALISTYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Braci Gierymskich 107F,
51 -644 Wrocław.

W dniu 8 maja 2018 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło pismo 

z dnia 7 maja 2018 r. Pani Grażyny Hachoł -  Radcy Prawnego, działającego 

w ramach pełnomocnictwa z dnia 4 maja 2018 r. udzielonego przez Panią Iwonę Potaczek -  

Prezesa Zarządu firmy SPEKTRUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław, właściciela nieruchomości położonej we Wrocławiu przy 

ul. Karola Olszewskiego 58, w sprawie wykreślenia danych adresowych podmiotu 

leczniczego pn. SPECJALISTYCZNE CENTRA DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Powyższe wynika z faktu rozwiązania od dnia 4 grudnia 2014 r. przez Wnioskodawcę 

umowy najmu zawartej z podmiotem leczniczym pn. CORAMED SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Olszewskiego 58, 54-644 Wrocław, 

której przedmiotem była nieruchomość położona we Wrocławiu przy ul. Olszewskiego 58. 

Podmiot ten decyzją z dnia 24 maja 2018 r. został wykreślony z rejestru podmiotów 

wykonujących działalność leczniczą. Natomiast podmiot pn. Specjalistyczne Centra 

Diagnostyczno-Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością po rozpatrzeniu przez 

organ rejestrowy wniosku o wpis do ww. rejestru, w którym m.in. wskazano siedzibę 

udzielania świadczeń zdrowotnych we Wrocławiu przy ul. K. Olszewskiego 58 uzyskał wpis 

dnia 28 lutego 2018 r. Wobec otrzymanych od Wnioskodawcy informacji zasadne stało się 

podjęcie czynności kontrolnych mających na celu zweryfikowanie stanu faktycznego 

w kontekście dyspozycji wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.), z uwagi na ewentualną 

bezczynność podmiotu w realizacji obowiązku zgłoszenia do organu rejestrowego zmiany 

danych objętych rejestrem.


