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                        Gorzów Wlkp., dnia 20 stycznia 2017 r. 

  

         WZ-I.431.8.2016.BDus    

 Pan 

           Marek Buszkiewicz, 

        Wojciech Dmytrów 

  „EURODENT” Spółka cywilna  

  Buszkiewicz – Dmytrów  

  ul. Obotrycka 8,  

  66-400 Gorzów Wlkp.  

 

 

 

  WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

 

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

lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

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

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

w dniu 27 września 2016 r. kontrolę problemową w „EURODENT” Spółka cywilna 

Buszkiewicz – Dmytrów w Gorzowie Wlkp., przy ul. . Obotryckiej 8.    

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

EURODENT Spółka cywilna Buszkiewicz – Dmytrów  

ul. Obotrycka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: 

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

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., 

Edyta Piotrowska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.              

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27 września 2016 r.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
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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 (t.j. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 464 z późn. zm.)  

Kontrola problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (…). 

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

EURODENT Spółka cywilna Buszkiewicz – Dmytrów w Gorzowie Wlkp. wpisany  

jest na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez 

Marszałka Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską – 

(dokumentacja dotycząca wpisu na przedmiotową listę w aktach). Kontrolujący stwierdzili 

brak spójności nazwy podmiotu wpisanego na przedmiotową listę z nazwą podmiotu 

wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, co wymaga 

uregulowania ze strony jednostki szkolącej.  

Kontrolę przeprowadzono w obecności (…) Dyrektora EURODENT Spółka cywilna, 

który kontrolującym przedłożył upoważnienie z dnia (…) do udzielania informacji związanych 

z kontrolą stażu podyplomowego lekarzy dentystów.  

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację w zakresie: 

 skierowania lekarzy dentystów do jednostki celem odbycia stażu, 

 posiadanych przez stażystów uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty (prawa 

wykonywania zawodu, dyplomy), 

 wyznaczenia koordynatora szkolenia stażystów, jego kwalifikacji oraz umowy zawartej  

na pełnienie funkcji koordynatora, 

 finansowania stażu podyplomowego (listy płac, umowa zawarta z Województwem 

Lubuskim o realizację stażu podyplomowego), 

 prowadzonych kart technicznych aparatów oraz posiadanych gwarancji na nowo- 

zakupiony sprzęt. 

Ponadto dokonano analizy: 

 kart stażu wydanych stażystom przez właściwą okręgową radę lekarską (do prowadzenia 

których są zobowiązani), 

 umów o pracę zawartych z lekarzami dentystami – stażystami, 
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 indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy stażystów, 

 dokumentów delegacji stażystów do innych jednostek na staże cząstkowe,  

 list obecności stażystów. 

Część poniżej wymienionych dokumentów, które nie zostały przedłożone 

kontrolującym w dniu kontroli, jednostka dostarczyła do tut. Urzędu w terminie zgodnym  

z oświadczeniem złożonym przez osobę upoważnioną przez kierownika jednostki: 

 lista obecności stażystów za m-c (…),  

 oświadczenie koordynatora stażu podyplomowego 2 stażystów w sprawie pobieranego 

wynagrodzenia, 

 dodatkowo jednostka dostarczyła również prawo wykonywania zawodu lekarza 

stomatologa (…) (na dokumencie pobranym w czasie kontroli brakowało podpisu lekarza 

dentysty). 

Po analizie dokumentacji objętej kontrolą ustalono, że Okręgowa Rada Lekarska  

w Gorzowie Wlkp. działając w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego  

do EURODENT Spółka cywilna Buszkiewicz – Dmytrów w Gorzowie Wlkp. skierowała  

3 lekarzy dentystów, celem odbycia stażu podyplomowego. W toku czynności kontrolnych, 

na podstawie udostępnionych dokumentów znajdujących się w jednostce ustalono, że 1 lekarz 

stażysta (…) zrezygnował z odbywania stażu i w dniu (…) jednostka szkoląca rozwiązała  

z lekarzem dentystą umowę o pracę za porozumieniem stron. Pozostałe dwie osoby, tj. (…)  

i (…) aktualnie odbywają w jednostce staż podyplomowy, jednak w dniu kontroli w jednostce 

nie były obecne, ponieważ przebywały na urlopach wypoczynkowych.  

W siedzibie jednostki, w aktach osobowych lekarzy dentystów odbywających staż 

znajdowały się: dyplomy ukończenia studiów magisterskich potwierdzające uzyskanie tytułu 

lekarza dentysty, zaświadczenia o ukończeniu studiów, ograniczone prawa wykonywania 

zawodu lekarza dentysty, świadectwo pracy lekarza dentysty (…). 

Lekarze dentyści realizują staż w kontrolowanej jednostce, na podstawie umów o pracę 

zawartych w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do dnia (…). Zapisy ww. umów określają 

wysokość wynagrodzenia stażystów, zgodną z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474). W związku z tym kierownik jednostki szkolącej - 

EURODENT Spółka cywilna Buszkiewicz – Dmytrów w Gorzowie Wlkp. wyznaczył 
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następujących koordynatorów stażu podyplomowego dla skierowanych lekarzy stażystów  

na staż w terminie (…): 

1. (…) – koordynator stażu ((…) i (…)), 

2. (…) – koordynator stażu ((…)). 

Z ww. koordynatorami podmiot szkolący zawarł:  

 aneks do umowy o pracę zawartej dnia (…) pomiędzy EURODENT Spółka cywilna 

Buszkiewicz – Dmytrów w Gorzowie Wlkp. a (…), 

 umowę cywilno-prawną (zawarta w dniu (…) pomiędzy EURODENT Spółka cywilna 

Buszkiewicz – Dmytrów w Gorzowie Wlkp. a Prywatnym Gabinetem 

Stomatologicznym lek. stom. Jolanta Badach w Gorzowie Wlkp.). 

Wyznaczeni koordynatorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają  

to udostępnione dokumenty: dyplomy ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza dentysty, 

prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (…) oraz zaświadczenie (…) o prawie 

wykonywania zawodu lekarza dentysty (…). Zapoznali się także z zakresami obowiązków,  

co potwierdzili swoimi podpisami na dokumentach. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż koordynatorzy na podstawie 

ramowego programu stażu podyplomowego lekarza dentysty (załącznik do rozporządzenia 

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

i lekarza dentysty - t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) opracowali dla stażystów szczegółowe 

programy stażu podyplomowego lekarza stomatologa. Harmonogramy określają terminy  

do realizacji poszczególnych staży cząstkowych, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem  

i wskazują szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie (…) w ramach staży 

cząstkowych. Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż koordynatorzy w ramach planowania 

przebiegu realizacji stażu, prawidłowo wyznaczyli terminy do odbycia przez stażystów staży 

cząstkowych.  

Na podstawie analizy dokumentów: kart stażu oraz przedłożonych dokumentów 

dotyczących delegacji stażystów na staże cząstkowe stwierdzono, iż zarówno staże 

cząstkowe, jak i szkolenia stażyści zrealizowali zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474). Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów  

ww. rozporządzenia stażyści prowadzili karty stażu podyplomowego lekarza dentysty, które 
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po zakończeniu stażu zobowiązani są przekazać do właściwej okręgowej izby lekarskiej.  

Na ich podstawie ustalono, iż staże cząstkowe odbyli w kontrolowanej jednostce (zgodnie  

z terminami określonymi w szczegółowych programach stażu podyplomowego lekarza 

stomatologa). W dokumentacji jednostki nie było karty stażu podyplomowego lekarza, który 

zrezygnował z odbywania stażu. Karty i dokumenty dotyczące delegacji stażystów  

na pozostałe staże cząstkowe (skierowania i polecenia wyjazdów służbowych) wskazywały, 

że lekarze dentyści realizowali je poza macierzystą jednostką szkolącą - EURODENT Spółka 

cywilna Buszkiewicz – Dmytrów w Gorzowie Wlkp., tj.: 

 staż z zakresu orzecznictwa lekarskiego – w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej 

Górze przy ul. Batorego 71, w terminie (…), 

 staż z zakresu prawa medycznego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze 

przy ul. Batorego 71, w terminie (…), 

 staż z zakresu bioetyki - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze  

przy ul. Batorego 71, w terminie (…) ((…)– test), 

 szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS –  

w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przy ul. Zyty 26, w terminie (…),  

 kurs z zakresu ratownictwa medycznego - w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym  

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością przy ul. Zyty 26, w terminie (…). 

Ponadto, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ww. rozporządzenia 

stażyści wypełniają ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, 

które po zakończeniu stażu zobowiązani są przekazać do właściwej okręgowej izby 

lekarskiej. W dokumentacji jednostki nie było przedmiotowej ankiety lekarza, który 

zrezygnował z odbywania stażu. 

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym 

przedłożono: 

 umowę zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a Markiem Buszkiewiczem  

i Wojciechem Dmytrów prowadzącymi działalność gospodarczą pod nazwą 

EURODENT s.c. Buszkiewicz-Dmytrów Gorzowie Wlkp., na podstawie których 

Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację staży 
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podyplomowych lekarzy dentystów, tj. za okres od (…) do (…) wraz z załącznikami  

do przedmiotowej umowy; 

 oświadczenie koordynatora stażu podyplomowego lekarzy dentystów w sprawie  

pobieranego wynagrodzenia,  

 szczegółowe listy płac stażystów za okres (…) – (…), 

 dowody wypłaty (…) wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji koordynatora stażu 

podyplomowego lekarza dentysty za okres (…) – (…). 

Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów oraz uzyskanych informacji ustalono, iż: 

1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarzy dentystów stażystów naliczano  

w badanych okresach zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474);  

2) zgodnie z umową, Marszałek przekazuje środki finansowe, w tym również  

na wynagrodzenia miesięczne dla wyznaczonych koordynatorów (w wysokości 117 zł  

za pierwszego stażystę i 70 zł za każdego następnego).  

Kontrolującym przedłożono listy obecności stażystów i na podstawie ich analizy 

ustalono, że lekarze dentyści wywiązywali się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego  

w kontrolowanej jednostce, do której zostali skierowani przez Okręgową Izbę Lekarską  

w Gorzowie Wlkp.  

 Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostka 

kontrolowana zapewnia stażystom odbywającym staż wymagania i warunki niezbędne  

do realizacji staży lekarzy dentystów (wyposażenie, pomieszczenia niezbędne  

do prowadzenie zajęć teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne). Szczegółowej 

analizie poddano karty techniczne aparatów oraz dokumenty gwarancyjne urządzeń 

znajdujących się na wyposażeniu EURODENT Spółka cywilna Buszkiewicz – Dmytrów  

w Gorzowie Wlkp. (dokumenty w aktach sprawy). 

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 

pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest kierownik 

jednostki szkolącej stażystów - EURODENT Spółka cywilna Buszkiewicz – Dmytrów  

w Gorzowie Wlkp.   
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6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Zespół kontrolny stwierdził uchybienie formalne w zakresie braku zaktualizowania  

przez jednostkę szkolącą nazwy widniejącej na liście podmiotów uprawnionych  

do prowadzenia staży podyplomowych, ustalonej przez Marszałka Województwa  

w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, czego konsekwencją jest niespójność  

z nazwą podmiotu wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, 

prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego.  

W pozostałym zakresie dotyczącym realizacji przez jednostkę zadań związanych  

z prowadzeniem stażu podyplomowego lekarzy dentystów, kontrolujący nie dopatrzyli się 

nieprawidłowości. 

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

 W związku ze stwierdzonym w toku kontroli uchybieniem formalnym, opisanym  

w pkt. 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany  

do zgłoszenia marszałkowi województwa potrzeby zaktualizowania nazwy jednostki  

na „Liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy 

dentystów, pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, celem publikowania przez 

Urząd Marszałkowski przedmiotowych informacji w sposób prawidłowy, tj. zgodnie  

z Rejestrem Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonym przez 

Wojewodę Lubuskiego. 

 W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.), oczekuję w terminie 15 dni, liczonym  

od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie 

wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach podjętych  

w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1764). 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


