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Certyfikat Rejestracji 
Niniejszym zaświadcza się, że System Zarządzania: 

Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o. o. 
 
       ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin 

 
oraz jak wyszczególniono w załączniku do tego certyfikatu  

 
został zatwierdzony przez Alcumus ISOQAR jako zgodny z wymaganiami: 

ISO 9001:2015 

            

Numer certyfikatu: 14831-Q15-001PL 
Data zatwierdzenia po raz pierwszy: 18 października 2013 
Poprzednia data ważności certyfikatu: 17 października 2022 
Data recertyfikacji:                                        22-24 września 2022 
Data ponownego zatwierdzenia:                7 listopada 2022 
Data ważności certyfikatu:                           17 października 2025 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych z zakresu: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej 

Opieki Specjalistycznej, Stomatologii, Zabiegów Endoskopowych, Chirurgicznych Zabiegów 

Ambulatoryjnych, Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej, 

Mammografii, Rezonansu Magnetycznego, Tomografii Komputerowej, Specjalistycznych 

Pracowni Diagnostycznych, Rehabilitacji z Dziennym Ośrodkiem, Profilaktycznych Programów 

Zdrowotnych, Opieki psychiatrycznej i Psychologicznej, Medycyny pracy. 

 
Wystawiony i podpisany przez:  
Alyn Franklin, Dyrektor Generalny 
(w imieniu Alcumus ISOQAR)  

 

Zatwierdzenie pozostaje aktualne pod warunkiem, że przedsiębiorstwo utrzymuje swój system zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. Przestrzeganie wymagań tych norm będzie monitorowane przez Alcumus ISOQAR. Dalsze wyjaśnienie 
dotyczące zakresu tego certyfikatu i zastosowania odpowiednich wymagań standardów można uzyskać przez kontakt z 
Alcumus ISOQAR.  
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Załącznik do certyfikatu 
       Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o. o. 
 

Załącznik 1 z 1 do certyfikatu o numerze 14831-Q15-001PL 
zawierający 12 lokalizacji, w tym siedzibę główną 

 
ISO 9001:2015                     

               
SIEDZIBA GŁÓWNA 

        001 Centrum Medyczne Luxmed Sp. z o. o. 
ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin 

 
Zakres działalności: 

 
Świadczenie usług medycznych z zakresu: Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki 

Specjalistycznej, Stomatologii, Zabiegów Endoskopowych, Chirurgicznych Zabiegów Ambulatoryjnych, 

Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej, Diagnostyki Laboratoryjnej i Obrazowej, Mammografii, Rezonansu 

Magnetycznego, Tomografii Komputerowej, Specjalistycznych Pracowni Diagnostycznych, Rehabilitacji 

z Dziennym Ośrodkiem, Profilaktycznych Programów Zdrowotnych, Opieki psychiatrycznej i 

Psychologicznej, Medycyny pracy. 

 

POZOSTAŁE LOKALIZACJE 

002 Filia Nr 1 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. 
ul. Radziwiłłowska 5, 20-080 Lublin 

 
Zakres działalności: 
 
Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie poradni: lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej, 

 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: chorób wewnętrznych, 
alergologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, 
hematologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, 
onkologiczna, chorób płuc, reumatologiczna, pediatryczna, położniczo-
ginekologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczna, otolaryngologiczna, urologiczna,  
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genetyczna, kardiochirurgicznej, neurochirurgicznej, chorób zakaźnych, chirurgii klatki 
piersiowej, andrologiczna, chorób tropikalnych, seksuologiczna, hepatologiczna, 

 stomatologia, w zakresie poradni: stomatologicznej, ortodontycznej, protetyki 
stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, 

 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań,  
 diagnostyka obrazowa, w zakresie pracowni: rentgenodiagnostyki ogólnej oraz badań 

USG,  
 specjalistyczne pracownie diagnostyczne (pracownie diagnostyczno-zabiegowe, punkt 

szczepień, spirometria),  
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i 

psychologii. 
 

 
003 Filia Nr 2 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o. 

ul. Królewska 11, 20-109 Lublin 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: urologiczna, kardiologiczna, 

dermatologiczna, neurologiczna, nefrologiczna, onkologiczna, chorób wewnętrznych, 
alergologicznej, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, chorób płuc, 
diabetologiczna, otolaryngologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii 
urazowo-ortopedycznej, okulistyczna, chorób metabolicznych, chirurgii klatki 
piersiowej, logopedyczna, hematologiczna, reumatologiczna, żywieniowa, 

 poradnia medycyny pracy, 
 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań,  
 diagnostyka obrazowa, w zakresie pracowni: rentgenodiagnostyki ogólnej oraz badań 

USG, 
 specjalistyczne pracownie diagnostyczne, w tym pracownie diagnostyczno-zabiegowe, 

punkt szczepień, pracownia elektrofizjologii, spirometria, gabinet EEG,  
 opieka paliatywna i hospicyjna, 
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii. 
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004 Filia Nr 3 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  
ul. Zwycięska 6A, 20-555 Lublin 

 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: położniczo-ginekologiczna, 

urologiczna, kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, nefrologiczna, 
onkologiczna, chorób wewnętrznych, alergologicznej, endokrynologiczna, 
gastroenterologiczna, chorób płuc, diabetologiczna, otolaryngologiczna, chirurgii 
naczyniowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, okulistyczna, chorób metabolicznych, 
nadciśnienia tętniczego, pediatryczna, endokrynologiczno-ginekologiczna, 
neonatologiczna, kardiologicznej dla dzieci, żywieniowa, reumatologiczna,  

 stomatologia, w zakresie poradni: stomatologicznej, ortodontycznej, protetyki 
stomatologicznej i chirurgii stomatologicznej, 

 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań,  
 diagnostyka obrazowa, w zakresie pracowni: rentgenodiagnostyki ogólnej oraz badań 

USG, 
 specjalistyczne pracownie diagnostyczne, w tym gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

punkt szczepień, spirometria, echo serca, 
 rehabilitacja z dziennym ośrodkiem, w tym rehabilitacyjna, ośrodek rehabilitacji 

leczniczej dziennej, pracownia fizjoterapii, pracownia masażu leczniczego,  
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii. 

 
005 Filia Nr 4 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  

ul. Plac Kupiecki 12, 22-100 Chełm  
  

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: chorób wewnętrznych, 

alergologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, kardiologiczna, 
dermatologiczna, neurologiczna, onkologiczna, chorób płuc, reumatologiczna, 
położniczo-ginekologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii urazowo-
ortopedycznej, okulistyczna, otolaryngologiczna, urologiczna, foniatryczna, 
logopedyczna, chirurgii onkologicznej, pediatryczna, diabetologiczna, nadciśnienia 
tętniczego, nefrologiczna, preluksacyjna, 

 Stomatologia, w zakresie poradni stomatologicznej, 
 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań,  
 diagnostyka obrazowa, w zakresie rentgenodiagnostyki ogólnej oraz badań USG,  
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 specjalistyczne pracownie diagnostyczne, w tym pracownie diagnostyczno-zabiegowe, 
punkt szczepień, spirometria, echo serca, holtery RR i EKG,  

 rehabilitacja z dziennym ośrodkiem, w tym rehabilitacyjna, fizjoterapii, ośrodek 
rehabilitacji leczniczej dziennej, pracownia masażu leczniczego, 

 medycyna pracy,  
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii. 

 
006 Filia Nr 5 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  

ul. Lubelska 56 A, 23-200 Kraśnik 
 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,  

pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, 
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: chorób wewnętrznych, 

alergologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, kardiologiczna, 
dermatologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, pediatryczna, położniczo-
ginekologiczna, chirurgii naczyniowej, preluksacyjna, otolaryngologiczna, urologiczna, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii ogólnej, okulistyczna, nefrologiczna, 
hematologiczna, foniatryczna, diabetologiczna,  

 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań,  
 diagnostyka obrazowa, USG,  
 medycyna pracy, 
 specjalistyczne pracownie diagnostyczne, w tym diagnostyczno-zabiegowy, punkt 

szczepień, spirometria, echo serca, holtery RR i EKG, 
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii. 

 
007 Filia Nr 6 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  

ul. Czysta 3, 22-300 Krasnystaw 
 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: gastroenterologiczna, 

neurologiczna, chorób płuc, reumatologiczna, położniczo-ginekologiczna, chirurgii 
naczyniowej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczna, urologiczna, chorób  
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wewnętrznych, endokrynologiczna, alergologiczna, kardiologiczna, dermatologiczna, 
preluksacyjna, neurochirurgiczna, diabetologiczna, 

 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań,  
 diagnostyka obrazowa, w tym pracownia rentgenodiagnostyki obrazowej, USG,  
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 gabinet diagnostyczno-zabiegowy, w tym echo serca,  
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii. 

 
008 Filia Nr 7 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  

ul. Kościuszki 50, 23-400 Biłgoraj 
 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: otolaryngologiczna, 

kardiologiczna, endokrynologiczna, hematologiczna, dermatologiczna, położniczo-
ginekologiczna, chirurgii ogólnej, urologiczna, chirurgii urazowo-ortopedyczna, 
neurologiczna, logopedyczna, żywieniowa, chirurgii naczyniowa, diabetologiczna, 
onkologiczna, psychologiczna, preluksacyjna, okulistyczna, 

 specjalistyczne pracownie diagnostyczne, w tym gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 
punkt szczepień, spirometria,  

 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań, 
 medycyna pracy,  
 diagnostyka obrazowa, w zakresie poradni: rentgenodiagnostyki ogólnej, mammografii i 

badań USG, 
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii. 

 
009 Filia Nr 8 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  

ul. Pocztowa 3, 22-400 Zamość 
 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: położniczo-ginekologiczna, 

urologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, onkologiczna, reumatologiczna, chorób 
wewnętrznych, alergologiczna, endokrynologiczna, gastroenterologiczna, , 
logopedyczna, otolaryngologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii 
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urazowo-ortopedycznej, chorób zakaźnych, żywieniowa, preluksacyjna, chorób płuc, 
kardiologiczna, nefrologiczna, laktacyjna, leczenia bólu, 

 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań,  
 diagnostyka obrazowa, w zakresie poradni: rentgenodiagnostyki ogólnej i badań USG,  
 specjalistyczne pracownie diagnostyczne, w tym gabinet diagnostyczno-zabiegowy, 

punkt szczepień,  
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii. 

 
010 Filia Nr 9 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  

ul. Koncertowa 4D, 20 – 866 Lublin 
Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie poradni: lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej,  

 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: chorób wewnętrznych, 
alergologiczna, diabetologiczna, endokrynologiczno-ginekologiczna, endokrynologiczna, 
hematologiczna, kardiologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, onkologiczna, gruźlicy i 
chorób płuc, reumatologiczna, chorób zakaźnych, pediatryczna, położniczo-
ginekologiczna, chirurgii ogólnej, proktologiczna, chirurgii onkologicznej, 
neurochirurgiczna, preluksacyjna, okulistyczna, otolaryngologiczna, audiologiczna, 
urologiczna, żywieniowa, immunologiczna, seksuologiczna i patologii współżycia, 
chirurgii naczyniowej, gastroenterologiczna, leczenia bólu, chirurgii urazowo-
ortopedycznej,  

 stomatologia, w zakresie poradni: stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej i 
protetyki stomatologicznej, 

 chirurgiczne zabiegi ambulatoryjne, 
 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań, 
 diagnostyka obrazowa, w zakresie pracowni: rentgenodiagnostyki ogólnej, mammografii 

i badań USG, 
 specjalistyczne pracownie diagnostyczne, w tym pracownia prób wysiłkowych, 

pracownia audiologiczna, pracownia wideoendoskopowa, holtery RR i EKG, spirometria, 
punkt szczepień, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, echo serca, gabinet EMG, 

 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii. 
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011 Laboratorium Diagnostyczne Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  

ul. Orkana 7, 20-504 Lublin 
 

Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju:  
 diagnostyka laboratoryjna, w zakresie: pracowni diagnostyki mikrobiologicznej, pracowni 

cytologicznej, pracownia serologicznej, pracownia histopatologiczna, 
 profilaktyczne programy zdrowotne, 

 Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, 
 Pracownia genetyki. 

 
012 Filia nr 11 Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o.  

ul. Orkana 7, 20-504 Lublin 
Zakres działalności: 

Świadczenie usług medycznych w rodzaju: 
 podstawowa opieka zdrowotna w zakresie poradni: lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej, położnej podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki 
zdrowotnej, 

 ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie poradni: poradnia chorób tropikalnych, 
gastroenterologiczna, preluksacyjna, żywieniowa, położniczo-ginekologiczna, 
dermatologiczna, chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, pediatryczna, 
endokrynologiczna, kardiologiczna, chirurgii onkologicznej, chirurgii naczyniowej, 
chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób zakaźnych, diabetologiczna, , neurologiczna, 
otolaryngologiczna, proktologiczna, urologiczna, chirurgii klatki piersiowej, 
neurochirurgiczna, logopedyczna, chirurgii plastycznej, 

 diagnostyka laboratoryjna, w tym punkt pobrań, 
 diagnostyka obrazowa, w tym pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia 

tomografii komputerowej, rentgenodiagnostyki ogólnej USG, 
 profilaktyczne programy zdrowotne, 
 specjalistyczne pracownie diagnostyczne, w tym pracownia endoskopii, punkt szczepień, 

spirometria, gabinet diagnostyczno-zabiegowy,  
 opieka psychiatryczna i psychologiczna, w zakresie zdrowia psychicznego i psychologii, 
 szkoła rodzenia, w tym poradnia laktacyjna. 

Wystawiony i podpisany przez:  
Alyn Franklin, Dyrektor Generalny 
(w imieniu Alcumus ISOQAR)  
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