
CERTYFIKAT
SYSTEMU ZARZĄDZANIA 

Centrum Medyczne 
Bonifratrów sp. z o.o. 
00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

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 9001:2015-10
Zakres certyfikacji:
udzielanie świadczeń zdrowotnych: podstawowa opieka zdrowotna, 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, opieka psychiatryczna i leczenie 
uzależnień, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka, stomatologia

(szczegółowy zakres dla certyfikowanych lokalizacji określa załącznik do certyfikatu)

Numer certyfikatu: 146204/C/2
Data decyzji certyfikacyjnej: 14.10.2020
Okres ważności certyfikatu: 16.10.2020 - 15.10.2023
Data wydania: 14.10.2020

   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. Rysia 1a, 53-656 Wrocław



Załącznik do certyfikatu nr 146204/C/2

00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

Zakres certyfikacji:
Podstawowa Opieka Zdrowotna
- poradnia lekarza POZ (rodzinnego)
- gabinet pielęgniarki środowiskowej
- gabinet szczepień
- gabinet zabiegowy
- punkt pobrań

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
- poradnia alergologiczna
- poradnia chirurgii ogólnej, naczyniowej, proktologicznej
- poradnia chorób wewnętrznych
- poradnia dermatologiczna i wenerologiczna
- poradnia diabetologiczna, choroby metaboliczne
- poradnia endokrynologiczna
- poradnia gastrologiczna
- poradnia ginekologiczna 
- poradnia hematologiczna
- poradnia kardiologiczna
- poradnia laryngologiczna 
- poradnia neurologiczna 
- poradnia nefrologiczna
- poradnia okulistyczna 
- poradnia onkologiczna
- poradnia ortopedyczna i traumatologii narządu ruchu 
- poradnia pulmonologiczna, choroby płuc
- poradnia reumatologiczna 
- poradnia urologiczna
- poradnia geriatryczna 
- medycyna pracy
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Załącznik do certyfikatu nr 146204/C/2

00-215 Warszawa, ul. Sapieżyńska 3

Zakres certyfikacji:
Stomatologia
- stomatologia zachowawcza z endodoncją
- protetyka stomatologiczna

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
- poradnia zdrowia psychicznego
- psychologia kliniczna

Diagnostyka
- pracownia RTG-stomatologia
- pracownia USG
- pracownia endoskopowa
- pracownia diagnostyczna (EKG, Holter RR)

Zakład Rehabilitacji Leczniczej
00-213 Warszawa, ul. Bonifraterska 12

Zakres certyfikacji:
- pracownia fizjoterapii
- rehabilitacja lecznicza
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