
CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

Miejskie Centrum Medyczne 
„Polesie” w Łodzi
90-557 Łódź, ul. Struga 86

certyfikowane lokalizacje wskazano w załączniku

ISOCERT sp. z o.o. sp. k. zaświadcza, że certyfikowana organizacja wprowadziła i stosuje 
system zarządzania zgodny z wymaganiami:

PN- EN ISO 9001:2009
Zakres certyfikacji:
świadczenie usług  medycznych w zakresie:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, lekarz poz dla dzieci,
  pielęgniarka poz, położona poz, medycyna szkolna, transport medyczny 
  w poz)
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (otorynolaryngologia, okulistyka,
  ginekologia i położnictwo, urologia, chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-
  ortopedyczna, logopedia, neurologia dla dzieci)
- rehabilitacja lecznicza, fizjoterapia
- stomatologia (ogólna, stomatologia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia,  
  protetyka, ortodoncja)
- diagnostyka (laboratoryjna, RTG, USG)

(szczegółowy zakres dla certyfikowanych lokalizacji określa załącznik do certyfikatu)

Numer certyfikatu: 35228/C/4
Data wydania: 24.02.2017
Okres ważności certyfikatu: 26.02.2017 - 14.09.2018

   AC 139
     QMS

Certyfikat wystawiony przez
ISOCERT sp. z o.o. sp. k.

Tomasz Wycisk
Dyrektor ds. Certyfikacji

ISOCERT sp. z o.o. sp. k., ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław



Załącznik do certyfikatu nr 35228/C/4

Przychodnia „Skłodowska-Curie”
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, lekarz poz dla dzieci, pielęgniarka poz, położna poz, medycyna 

szkolna)
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, 

otorynolaryngologia, okulistyka, ginekologia i położnictwo, urologia)

Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Zakres certyfikacji:
- stomatologia (ogólna, stomatologia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, protetyka, ortodoncja)

Laboratorium Analiz Lekarskich
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Zakres certyfikacji:
- diagnostyka laboratoryjna

Zakład Rentgenodiagnostyki
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Zakres certyfikacji:
- diagnostyka RTG

Pracownia USG
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Zakres certyfikacji:
- diagnostyka USG

Przychodnia „Cmentarna”
91-068 Łódź, ul. Cmentarna 10a

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, lekarz poz dla dzieci, pielęgniarka poz)

Tomasz Wycisk
Dyrektor ds. Certyfikacji

Załącznik wystawiony przez
ISOCERT sp. z o.o. sp. k.

   AC 139
    QMS

Data wydania: 24.02.2017 

ISOCERT sp. z o.o. sp. k., ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław

   str. 1/3



Załącznik do certyfikatu nr 35228/C/4

Przychodnia „Kasprzaka”
91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 27

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, lekarz poz dla dzieci, pielęgniarka poz, położna poz)
- rehabilitacja lecznicza, fizjoterapia

Przychodnia „Garnizonowa”
94-224 Łódź, ul. Garnizonowa 38

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, pielęgniarka poz)

Przychodnia „Srebrzyńska”
94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 75

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, pielęgniarka poz)
- urologia

Przychodnia „Wileńska”
94-022 Łódź, ul. Wileńska 25

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, lekarz poz dla dzieci, pielęgniarka poz, położona poz, transport 
medyczny w poz)

- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ginekologia i położnictwo, okulistyka, logopedia)

Przychodnia „Olimpijska”
94-043 Łódź, ul. Olimpijska 7a

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, lekarz poz dla dzieci, pielęgniarka poz, położna poz)

Przychodnia „Kusocińskiego”
94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 140a

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, lekarz poz dla dzieci, pielęgniarka poz)

Tomasz Wycisk
Dyrektor ds. Certyfikacji
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Załącznik do certyfikatu nr 35228/C/4

Przychodnia „Maratońska”
94-007 Łódź, ul. Maratońska 71

Zakres certyfikacji:
- podstawowa opieka zdrowotna (lekarz poz, lekarz poz dla dzieci, pielęgniarka poz, położna poz)
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (okulistyka, otorynolaryngologia, ginekologia i położnictwo)
- rehabilitacja lecznicza, fizjoterapia

Przychodnia „Struga”
90-557 Łódź, ul. Struga 86

Zakres certyfikacji:
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna (neurologia dla dzieci)
- rehabilitacja lecznicza, fizjoterapia

Przychodnia „Gdańska”
90-613 Łódź, ul. Gdańska 83

Zakres certyfikacji:
- rehabilitacja lecznicza, fizjoterapia

Tomasz Wycisk
Dyrektor ds. Certyfikacji

Załącznik wystawiony przez
ISOCERT sp. z o.o. sp. k.

   AC 139
    QMS

Data wydania: 24.02.2017 

ISOCERT sp. z o.o. sp. k., ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław

   str. 3/3



CERTIFICATE OF
MANAGEMENT SYSTEM

Miejskie Centrum Medyczne 
„Polesie” w Łodzi
90-557 Łódź, ul. Struga 86 

certified localisations are indicated in the enclosure

ISOCERT sp. z o.o. sp. k. declares that a certified organisation has implemented and uses a 
management system satisfying the requirements of:                                                                        

PN- EN ISO 9001:2009
Scope of certification:
provision of medical services in the scope of:
- primary care (medical care, paediatrics, nursing, obstetrics, school health 
  services, medical transport)
- outpatient specialist care (ENT, ophthalmology, gyneacology and obstetrics, 
  urology, general surgery, trauma and orthopaedic surgery, speech therapy, 
  paediatric neurology)
- therapeutic rehabilitation, physiotherapy
- dentistry (general dentistry, paediatric dentistry, prosthetics, orthodontics)
- diagnostics (laboratory, X-ray, ultrasound)

(a detailed scope for certified localisations are determined by an enclosure to the certificate)

Certificate No.: 35228/C/4
Issued on: 24.02.2017
This Certificate is valid from 26.02.2017 to 14.09.2018

   AC 139
     QMS

Certificate issued by
ISOCERT sp. z o.o. sp. k.

Tomasz Wycisk
Director of certification

ISOCERT sp. z o.o. sp. k., ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław



Enclosure to the Certificate No. 35228/C/4

Przychodnia „Skłodowska-Curie”
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Scope of certification:
- primary care (medical care, paediatrics, nursing, obstetrics, school health)
- outpatient specialist care (general surgery, trauma and orthopaedic surgery, ENT, ophthalmology,
  gyneacology and obstetrics, urology)

Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Scope of certification:
- dentistry (general dentistry, paediatric dentistry, prosthetics, orthodontics)

Laboratorium Analiz Lekarskich
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Scope of certification:
- laboratory diagnostics

Zakład Rentgenodiagnostyki
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Scope of certification:
- X-ray diagnostics

Pracownia USG
90-570 Łódź, ul. Curie-Skłodowskiej 15/17

Scope of certification:
- ultrasound diagnostics

Przychodnia „Cmentarna”
91-068 Łódź, ul. Cmentarna 10a

Scope of certification:
- primary care (medical care, paediatrics, nursing)

Tomasz Wycisk
Director of certification

Enclosure issued by 
ISOCERT sp. z o.o. sp. k.
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Enclosure to the Certificate No. 35228/C/4

Przychodnia „Kasprzaka”
91-078 Łódź, ul. Kasprzaka 27

Scope of certification:
- primary care (medical care, paediatrics, nursing, obstetrics)
- therapeutic rehabilitation, physiotherapy

Przychodnia „Garnizonowa”
94-224 Łódź, ul. Garnizonowa 38

Scope of certification:
- primary care (medical care, nursing)

Przychodnia „Srebrzyńska”
94-209 Łódź, ul. Srebrzyńska 75

Scope of certification:
- primary care (medical care, nursing)
- urology

Przychodnia „Wileńska”
94-022 Łódź, ul. Wileńska 25

Scope of certification:
- primary care (medical care, paediatrics, nursing, obstetrics, medical transport)
- outpatient specialist care (gyneacology and obstetrics, ophthalmology, speech therapy)

Przychodnia „Olimpijska”
94-043 Łódź, ul. Olimpijska 7a

Scope of certification:
- primary care (medical care, paediatrics, nursing, obstetrics)

Przychodnia „Kusocińskiego”
94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 140a

Scope of certification:
- primary care (medical care, paediatrics, nursing)

Tomasz Wycisk
Director of certification

Enclosure issued by 
ISOCERT sp. z o.o. sp. k.
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Enclosure to the Certificate No. 35228/C/4

Przychodnia „Maratońska”
94-007 Łódź, ul. Maratońska 71

Scope of certification:
- primary care (medical care, paediatrics, nursing, obstetrics)
- outpatient specialist care (ophthalmology, ENT, gyneacology and obstetrics)
- therapeutic rehabilitation, physiotherapy

Przychodnia „Struga”
90-557 Łódź, ul. Struga 86

Scope of certification:
- outpatient specialist care (paediatric neurology)
- therapeutic rehabilitation, physiotherapy

Przychodnia „Gdańska”
90-613 Łódź, ul. Gdańska 83

Scope of certification:
- therapeutic rehabilitation, physiotherapy

Tomasz Wycisk
Director of certification

Enclosure issued by 
ISOCERT sp. z o.o. sp. k.
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