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WZ-I.431.10.2015.BDus 

„Multidental” s.c.  

Centrum Stomatologiczne  

Janek Radosław, Janek Dariusz 

 ul. Plac Wilhelma Pluty 5  

66-100 Sulechów  

 

 

 

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 2015 r., poz. 464 j.t.) 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 17 września 2015 r. 

kontrolę problemową w „Multidental” s.c. Centrum Stomatologiczne Janek Radosław, Janek 

Dariusz w Sulechowie, przy ul. Plac Wilhelma Pluty 5. 

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

„Multidental” s.c.  

Centrum Stomatologiczne  

Janek Radosław, Janek Dariusz 

ul. Plac Wilhelma Pluty 5 

66-100 Sulechów  

 

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 17 września 2015 r.  

Lubuski Urząd Wojewódzki 

w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 



 

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 2015 r., poz. 464 j.t.). 

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

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności (…) – pracownika rejestracji  „Multidental” s.c. 

Centrum Stomatologiczne Janek Radosław, Janek Dariusz w Sulechowie, która złożyła 

stosowne oświadczenie, iż została upoważniona przez właściciela (…) do reprezentowania 

jednostki i udzielania informacji oraz wyjaśnień kontrolującym w zakresie stażu 

podyplomowego lekarza dentysty, jak również udostępniania dokumentacji w sprawie.  

Kontrolujący stwierdzili, 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. 

Ustalono również, że Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze skierowała lekarza 

dentystę (…) do „Multidental” s.c. Centrum Stomatologiczne Janek Radosław, Janek Dariusz 

w Sulechowie na staż podyplomowy, rozpoczynający się z dniem (…). Zgodnie z protokołem 

przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie dosłania do Urzędu brakujących dokumentów, 

jednostka kontrolowana przekazała tytułem uzupełnienia pismo Okręgowej Izby Lekarskiej  

w Zielonej Górze znak (…) z dnia (…) oraz polecenia wyjazdu służbowego na staże cząstkowe 

z zakresu  orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego, bioetyki, profilaktyki zakażeń HIV 

oraz diagnostyki i leczenia choroby AIDS, a także na kurs ratownictwa medycznego. 

Dodatkowo przesłała harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty. 

Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że stażystka posiada dyplom 

ukończenia studiów na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale 

Lekarskim z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu (dokument potwierdzający 

uzyskanie tytułu lekarza dentysty) oraz ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty.  



Lekarz dentysta odbywa staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej  

w dniu (…) na czas określony od dnia (…) 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 weryfikacji dokumentacji ustalono, że funkcję koordynatora stażu 

podyplomowego lekarza dentysty w okresie (…) pełni właściciel „Multidental” s.c. Centrum 

Stomatologiczne Janek Radosław, Janek Dariusz w Sulechowie, który posiada odpowiednie 

kwalifikacje, świadczą o tym przedłożone dokumenty, tj.: dyplom ukończenia studiów  

na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz prawo wykonywania zawodu lekarza 

stomatologa.  

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, 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  

oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażysty w okresie (…) w ramach staży 

cząstkowych. Zastrzeżenia dotyczą niewłaściwie, tj. niezgodnie z ww. rozporządzeniem 

wyznaczonych lekarzowi dentyście przez koordynatora terminów staży cząstkowych  

z zakresu: 

 stomatologii zachowawczej - termin stażu skrócony o 4 dni (winno być do dnia (…),  

a było do (…));  

 stomatologii dziecięcej - termin stażu wydłużony o 12 dni (winno być do dnia (…),  

a było do (…));  

 ortodoncji - termin stażu skrócony o 14 dni (winno być do dnia (…), a było  

do (…)); 

 protetyki stomatologicznej - termin stażu skrócony o 1 dzień (winno być do dnia (…),  

a było do (…)); 

 bioetyki - termin szkolenia wydłużony o 1 dzień (winno być do dnia (…),  

a było do (…)).   

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



stażystka prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz ankietę „Ocena stażu 

podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, wydane jej przez Okręgową Izbę Lekarską 

w Zielonej Górze. Stwierdzono również, że do dnia kontroli lekarz dentysta realizował  

staże cząstkowe oraz szkolenia wynikające z obowiązującego rozporządzenia i był w trakcie 

realizacji stażu z zakresu periodontologii. 

Po przeanalizowaniu zapisów w przedmiotowej karcie ustalono, że lekarz dentysta 

realizuje staże cząstkowe zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatora szkolenia 

stażystki (wyjątek stanowi termin stażu cząstkowego w dziedzinie ortodoncji). Wskazuje  

to tym samym na fakt, iż ww. staże cząstkowe realizuje niezgodnie 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.).    

W toku czynności kontrolnych na podstawie dokumentów delegacji stażystki na staże 

cząstkowe oraz pozostałej dokumentacji ustalono, że lekarz realizował następujące  

staże cząstkowe poza „Multidental” s.c. Centrum Stomatologiczne Janek Radosław, Janek 

Dariusz w Sulechowie:  

 staż - szkolenie z zakresu orzecznictwa lekarskiego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej  

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

 staż - szkolenie z zakresu prawa medycznego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej  

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

 staż - kurs z zakresu ratownictwa medycznego – w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ  

w Zielonej Górze, przy ul. Zyty 26 - w terminie (…); 

 staż - szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia 

choroby AIDS - w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze, przy  

ul. Zyty 26 - w terminie (…); 

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

przy ul. Batorego 71 - w terminie (…) – termin na delegacji niezgodny z terminem  

w karcie oraz harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentysty (szkolenie 

odbyło się w dniach (…)). 

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym 

przedłożono: 

 umowę zawartą w dniu (…) pomiędzy Województwem Lubuskim a (…) prowadzącymi 

działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Stomatologiczne „Multidental” s.c. 



Janek Radosław, Janek Dariusz w Sulechowie, na podstawie której Marszałek 

Województwa przekazuje środki finansowe niezbędne na realizację stażu od (…)  

do (…) w kwocie wynikającej z kalkulacji kosztów, określonej w załączniku  

Nr 1 do umowy; 

 listy płac lekarza dentysty - stażysty za okres (…) oraz (…); 

 oświadczenie właściciela „Multidental” s.c. Centrum Stomatologiczne Janek 

Radosław, Janek Dariusz w Sulechowie w sprawie pełnienia funkcji koordynatora 

stażu podyplomowego odbywanego przez lekarza dentystę  - (…) oraz otrzymywanego 

wynagrodzenia; 

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

1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza dentysty stażysty naliczano w badanym 

okresie zgodnie 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.);  

2) zgodnie z przedłożonym oświadczeniem koordynator stażu podyplomowego lekarza 

dentysty pobierał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym 

rozporządzeniu. 

Kontrolującym udostępniono również listy obecności stażystki za okres (…).  

Na podstawie ich weryfikacji ustalono, że lekarz dentysta – (…) wywiązuje się z obowiązku 

odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której została skierowana 

przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. 

Ponadto ustalono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia stażystce, która 

odbywa staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży 

cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza dentysty. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w jednostce znajdują się dwa gabinety 

stomatologiczne oraz pomieszczenie socjalne i sanitarne dla pracowników. Gabinety  

są wyposażone w odpowiedni sprzęt, między innymi: 2 aparaty RTG, mikroskop zabiegowy 

OPMI PICO z optyką, urządzenie Vita Easyshade (elektroniczna metoda doboru koloru 

zębów), 4 lampy polimeryzacyjne, wstrząsarkę SilverMix 90, autoklaw Euronda E9MED, 

zgrzewarkę – właściciel jednostki złożył w tym zakresie oświadczenie. 

 



Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 

pozytywnie z nieprawidłowościami.  

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Zespół kontrolny ustalił nieprawidłowości w zakresie terminów staży cząstkowych  

w indywidualnym harmonogramie stażu podyplomowego lekarza dentysty: 

- koordynator nieprawidłowo, tj. niezgodnie 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.) wyznaczył terminy staży cząstkowych w dziedzinie stomatologii 

zachowawczej, stomatologii dziecięcej, ortodoncji, protetyki stomatologicznej oraz bioetyki. 

Konsekwencją wadliwie opracowanego planu była niewłaściwa realizacja stażu 

podyplomowego lekarza dentysty, czego potwierdzeniem są zapisy w karcie prowadzonej 

przez stażystkę.  

Ponadto w zakresie prowadzonej dokumentacji stwierdzono: 

- nieprawidłowe dokumentowanie stażu cząstkowego – szkolenia z bioetyki – dokumenty 

(harmonogram stażu podyplomowego, karta stażu oraz polecenie wyjazdu służbowego) 

wskazują różne terminy odbycia ww. stażu, 

- nieprawidłowe delegowanie lekarza dentysty do odbycia stażu z bioetyki (faktyczny termin 

szkolenia (…)). 

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

Celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi  

w toku kontroli nieprawidłowościami, opisanymi w pkt 6 niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany do przestrzegania zapisów obecnie 

obowiązującego 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.), a w szczególności: 

 właściwego wyznaczania terminów staży cząstkowych, wynikających z  ramowego 

programu oraz dokonywania zapisów w indywidualnych harmonogramach, 

uwzględniających również zachodzące zmiany w tym zakresie, 

 właściwego kierowania stażystów do odbycia staży cząstkowych, tj. zgodnie  

z terminami wskazanymi przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze, 

 zwracania uwagi na prawidłowość prowadzenia pozostałej dokumentacji związanej  

z wywiązywaniem się lekarzy dentystów z obowiązku odbywania stażu 



podyplomowego (harmonogram stażu podyplomowego, karta stażu oraz polecenia 

wyjazdów służbowych).  

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

dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 j.t.), 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 

(Dz.U. z 2015r.,poz.2058 j.t. z późn. zm.). 

 

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 

 

Małgorzata Krasowska-Marczyk 

              Dyrektor Wydziału Zdrowia 


