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Gorzów Wlkp., dnia 02 września 2014 r. 

WZ-I.431.8.2014.BDus 

       
   Centrum Stomatologii 

          B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna 

         (…) 

 
 
 

    
  WYSTĄPIENIE   POKONTROLNE 

 

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 j.t. ze zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza  

i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r., poz. 474 j.t.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu  

30 czerwca 2014 r. kontrolę sprawdzającą w przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś w Zielonej Górze, przy ul. II Armii 30.  

    
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Centrum Stomatologii B.M. Jędraś  

ul. II Armii 30 

65-001 Zielona Góra 

prowadzony przez podmiot leczniczy: 

Centrum Stomatologii B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna  

(…) 
 
2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: 

Beata Duszyńska–Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,  

Monika Hetmańczyk-Sobkowiak - Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.      

 
3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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Kontrola przeprowadzona została w dniu 30 czerwca 2014 r. 

 
4. Zakres kontroli: 

Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy 

dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków 

wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277,  

poz. 1634 j.t. ze zm.). 

Kontrola sprawdzająca obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (…). 
 
5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

Kontrolę przeprowadzono w obecności lekarza stomatologii ogólnej (…) -

współwłaściciela spółki Centrum Stomatologii B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna w Zielonej 

Górze, która prowadzi Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii  

B.M. Jędraś w Zielonej Górze. 

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że ww. jednostka jest wpisana na listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka 

Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską – dokumentami 

dotyczącymi wpisu na przedmiotową listę dysponuje organ rejestrowy. 

Na podstawie analizy udostępnionych dokumentów stwierdzono, że kierownik jednostki 

kontrolowanej wykonał zalecenia pokontrolne z dnia (…) w zakresie indywidualnego 

harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty, tj.: 

- w opracowanym harmonogramie uwzględniono dwutygodniowy termin stażu cząstkowego  

z zakresu medycyny ratunkowej; 

 - naniesiono korekty do indywidualnego harmonogramu realizacji stażu lekarza dentysty  

w obszarze terminów staży cząstkowych, zgodnie z ramowym programem ww. stażu, 

stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r.  

w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 

ze zm.). 

Ponadto lekarz stomatologii ogólnej (…) przedłożyła oświadczenie, iż staże cząstkowe  

i szkolenia zostały przez stażystkę (…) właściwie zrealizowane, tj. zgodnie z terminami 

wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2004 r. Nr 57, poz. 553 ze zm.). 

Zespół kontrolny ustalił również, że w (…) Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze 

skierowała do Centrum Stomatologii B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna w Zielonej Górze 
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jednego lekarza dentystę, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się  

z dniem (…). 

Lekarz dentysta aktualnie odbywa staż w kontrolowanej jednostce na podstawie umowy 

o pracę zawartej w dniu (…) na czas określony do dnia (…), za wynagrodzeniem zgodnym  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r., poz. 474 j.t.).  

Na podstawie analizy dokumentów dotyczących stażystki stwierdzono, że w jednostce 

znajduje się ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty oraz dyplom 

ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich  

we Wrocławiu na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, potwierdzający uzyskanie tytułu 

lekarza dentysty. 

Stażystka zapoznała się z zakresem czynności lekarza dentysty - stażysty w Centrum 

Stomatologii B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna w Zielonej Górze i przyjęła do wiadomości  

i ścisłego przestrzegania zawarte w nim zalecenia, co potwierdziła swoim podpisem  

na dokumencie. 

Na podstawie weryfikacji dokumentacji ustalono, że funkcję koordynatora stażu 

podyplomowego lekarza dentysty w okresie (…) pełni (…) - współwłaścicielka spółki 

Centrum Stomatologii B.Jędraś, M.Jędraś Spółka Jawna w Zielonej Górze, która złożyła w tym 

zakresie oświadczenie. Z uwagi na powyższe nie było potrzeby zawarcia z lekarzem 

stomatologii ogólnej umowy o pracę na pełnienie funkcji koordynatora stażu podyplomowego 

lekarza dentysty. 

Ponadto ustalono, iż koordynator posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone  

w przedłożonych dokumentach, tj.: dyplom ukończenia studiów wyższych na Akademii 

Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza 

stomatologa, dyplom pierwszego stopnia specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej oraz 

prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż koordynator na podstawie 

ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik  

do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r., poz. 474 j.t.), opracował dla 

stażystki indywidualny harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty. Na podstawie 

jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży 

cząstkowych - terminy zostały właściwie wyznaczone przez koordynatora oraz szkoleń  
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dla stażysty w okresie (…) w ramach staży cząstkowych.  

Ponadto ustalono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia 

stażystka aktualnie odbywająca staż prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty 

oraz ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, wydane jej przez 

Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.  

Z analizy karty stażu podyplomowego lekarza dentysty wynika, iż staże cząstkowe  

i szkolenia stażystka realizuje zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie  

oraz obowiązującym rozporządzeniu. Ustalono również, że do dnia kontroli lekarz dentysta 

odbył staże cząstkowe z zakresu stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej, 

chirurgii stomatologicznej oraz ortodoncji i aktualnie realizuje staż w dziedzinie 

periodontologii. 

Ponadto, na podstawie zapisów w karcie stażu podyplomowego oraz dokumentów 

delegacji stażystki na staże cząstkowe ustalono, że stażystka realizowała staże cząstkowe 

również poza Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii B.M. Jędraś 

w Zielonej Górze - w terminach wyznaczonych przez Okręgową Izbę Lekarską w: 

− Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, przy 

ul. Zyty 26 - staż z ratownictwa medycznego i szkolenie z zakresu profilaktyki 

zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS;  

− Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 - szkolenia  

z zakresu orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki. 

Kontrolującym przedłożono listy obecności stażystki i na podstawie ich analizy ustalono, 

że stażystka wywiązuje się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej 

jednostce, do której została skierowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.  

Ustalono również, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Stomatologii  

B.M. Jędraś w Zielonej Górze – jako jednostka szkoląca zapewnia stażystom warunki 

umożliwiające realizowanie programów staży cząstkowych, w ramach programu stażu 

podyplomowego lekarza dentysty.  

Ponadto stwierdzono, że kontrolowana jednostka uporządkowała obszar dotyczący staży 

cząstkowych i tym samym wykonała zalecenia pokontrolne z dnia (…) w zakresie 

indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 

pozytywnie.  
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6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Zespół kontrolny w zakresie objętym kontrolą nie stwierdził nieprawidłowości, odstąpił 

więc od wydania zaleceń pokontrolnych. 

 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  

z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi 

egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Kształcenia i Spraw Medycznych w Wydziale 

Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

 
 
 
      
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(…) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2014r., poz.782 j.t.). 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Janusz Dreczka 
Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


