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                   Gorzów Wlkp., dnia 30  października 2017 r. 

 
        WZ-I.431.6.2017.BDus 
           

NZOZ Q-DENT 
          Poradnia Stomatologiczna 

Anita Gałka-Kusyk  

ul. Wędkarska 16 
66-470 Kostrzyn nad Odrą 

 

                        

  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 z późn. zm. oraz Dz. U. z 2017 r.  

poz. 125 z późn. 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)  

zespół kontrolny przeprowadził w dniu 27 czerwca 2017 r. kontrolę sprawdzającą  

w NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANITA GAŁKA-KUSYK  

w Kostrzynie nad Odrą, przy ul. Wędkarskiej 16. 

 

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA 

ANITA GAŁKA-KUSYK  

ul. Wędkarska 16 

66-470 Kostrzyn nad Odrą 

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: 

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

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,  

Monika Hetmańczyk-Sobkowiak – Starszy  Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27 czerwca 2017 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. 

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

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

Kontrolę przeprowadzono w obecności (…), który na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez (…) został upoważniony do dokonywania w jej imieniu wszelkich 

czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą pod nazwą „NZOZ Q-DENT 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA Anita Gałka-Kusyk”. 

Kontrolowana jednostka została wskazana przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jako podmiot, w którym  

w okresie (…) lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy (pismo znak (…) z dnia (…)).  

W aktach NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANITA GAŁKA-KUSYK  

w Kostrzynie nad Odrą znajduje się również dokumentacja dotycząca jego wpisu na listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka 

Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską. 

1/ Sprawdzenie dokumentacji, związanej z realizacją stażu podyplomowego lekarzy 

dentystów w okresie (…). 

W toku kontroli sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych z dnia (…). 

W dokumentacji jednostki znajdowały się: 

- indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarza dentysty (…), który odbywał 

staż podyplomowy w kontrolowanej jednostce w okresie (…); 

- dokumenty stażystki (…) (podpisane ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza 

dentysty oraz dyplom ukończenia studiów), która została skierowana na staż podyplomowy  

z dniem (…) i z uwagi na dłuższą nieobecność w kontrolowanej jednostce aktualnie  

go kontynuuje.  
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 Ponadto, w związku z uchybieniem stwierdzonym w toku kontroli przeprowadzanej  

w (…), jednostka dostarczyła do tut. Urzędu na etapie przygotowania projektu wystąpienia 

pokontrolnego, dyplom ukończenia studiów podpisany przez stażystę (…). 

Na ich podstawie stwierdzono, że NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA 

ANITA GAŁKA-KUSYK w Kostrzynie nad Odrą zrealizował zalecenia pokontrolne  

w zakresie indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty  

oraz prowadzonej dokumentacji gromadzonej w kontrolowanej jednostce (dotyczy 

dokumentów stażystów). 

2/ Sprawdzenie dokumentacji, w tym między innymi w zakresie stosowania zaleceń 

pokontrolnych w odniesieniu do lekarza dentysty stażysty aktualnie odbywającego staż  

w jednostce. 

Kontrolujący ustalili, że obecnie w jednostce staż podyplomowy realizuje 1 lekarz 

dentysta, skierowany do jednostki przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. (pismo 

w aktach sprawy). 

W trakcie kontroli analizie poddano dokumentację w zakresie: 

− umów o pracę zawartych z lekarzem dentystą - stażystą, 

− obowiązków i uprawnień lekarza dentysty - stażysty, 

− wyznaczenia koordynatora szkolenia stażystki, jego kwalifikacji oraz umów zawartych  

z lekarzem dentystą na wykonywanie czynności koordynatora, 

− indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty, 

− karty stażu podyplomowego lekarza dentysty, 

− finansowania stażu podyplomowego - umowa zawarta z Województwem Lubuskim  

o realizację stażu podyplomowego lekarza dentysty, 

− list obecności stażysty. 

• Akta osobowe lekarza dentysty. 

W siedzibie jednostki, w aktach osobowych lekarza dentysty aktualnie odbywającego 

staż znajdowały się również: 

− umowy o pracę na czas określony, 

− zakres praw i obowiązków lekarza stażysty.  

Kontrolujący ustalili, iż lekarz dentysta rozpoczął staż podyplomowy w kontrolowanej 

jednostce w dniu (…). Ustalili również, że w okresie (…) stażystka przebywała na zwolnieniu 

lekarskim, a od dnia (…) do dnia  (…) na urlopie macierzyńskim. 
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W dniu (…) jednostka zawarła ze stażystką kolejną umowę o pracę na czas określony  

od dnia (…) do dnia (…), w celu dokończenia stażu. (umowy w aktach sprawy). 

Zapisy ww. umów określają wysokość wynagrodzenia stażysty, zgodną 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).  

• Wyznaczenie koordynatora szkolenia stażysty. 

Zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce 

stażysty, funkcję koordynatora stażu podyplomowego lekarza dentysty odbywającego staż  

w okresie (…) pełni lekarz stomatolog, za wynagrodzeniem w wysokości (…) miesięcznie 

(umowy o pełnienie funkcji koordynatora w aktach sprawy).  

Pani (…) - koordynator stażu podyplomowego posiada odpowiednie kwalifikacje, 

potwierdzają to udostępnione dokumenty:  

− dyplom ukończenia studiów na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,  

− prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa.  

• Indywidualny harmonogram realizacji stażu. 

Koordynator na podstawie ramowego programu stażu podyplomowego lekarza 

dentysty, stanowiącego załącznik do ww. rozporządzenia, w związku ze sprawowanym 

nadzorem nad odbywaniem stażu, opracował dla stażystki realizującej staż indywidualny 

harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty odbywanego w NZOZ Q-DENT 

PORADNIA STOMATOLOGICZNA ANITA GAŁKA-KUSYK w Kostrzynie nad Odrą.   

Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych 

staży cząstkowych i wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażystów w okresie (…)  

w ramach staży cząstkowych.  

Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż koordynator w ramach planowania przebiegu 

realizacji stażu, prawidłowo wyznaczył terminy do odbycia przez stażystkę staży 

cząstkowych.  

• Dokumentacja prowadzona przez stażystę. 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

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

(Dz. U. z 2014 r. poz. 474), stażystka aktualnie odbywająca staż prowadzi kartę stażu 

podyplomowego lekarza dentysty. Na podstawie analizy karty kontrolujący ustalili, iż lekarz 

dentysta realizuje staże cząstkowe zgodnie z terminami wskazanymi w indywidualnym 
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harmonogramie stażu lekarza dentysty, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem. 

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje,  

iż lekarz stażysta aktualnie odbywający staż w NZOZ Q-DENT PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA ANITA GAŁKA-KUSYK w Kostrzynie nad Odrą, zrealizował staże 

cząstkowe w zakresie stomatologii zachowawczej, stomatologii dziecięcej oraz chirurgii 

stomatologicznej na miejscu w jednostce szkolącej i w dniu kontroli był w trakcie realizacji 

stażu cząstkowego w zakresie protetyki stomatologicznej.  

Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty wskazywała, że stażystka realizowała 

także staże cząstkowe poza macierzystą jednostką szkolącą - NZOZ Q-DENT PORADNIA 

STOMATOLOGICZNA ANITA GAŁKA-KUSYK w Kostrzynie nad Odrą, 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 zaliczeniowy), 

− kurs z zakresu ratownictwa medycznego - w Szpitalu Uniwersyteckim  

imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną 

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

Ponadto, stosownie do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia stażystka 

prowadzi również ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, 

wydaną mu przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze. Na podstawie wypełnionej 

ankiety okręgowa rada lekarska dokonuje oceny stażu. 

• Dokumenty potwierdzające wywiązywanie się lekarza dentysty z obowiązku odbywania 

stażu. 

Kontrolowana jednostka dokumentuje przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarza 

dentysty i prowadzi listy obecności. Na podstawie ich analizy ustalono, że stażystka 

wywiązywała się z obowiązku odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, 

do której została skierowana przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. 

• Finansowanie staży podyplomowych. 

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym 

przedłożono umowę zawartą pomiędzy Województwem Lubuskim a (…) prowadzącą 



 
 

6 
 

działalność gospodarczą pod nazwą NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA 

Anita Gałka-Kusyk w Kostrzynie nad Odrą, na podstawie której Marszałek Województwa 

przekazuje podmiotowi uprawnionemu środki finansowe niezbędne na realizację stażu 

podyplomowego od (…) do (…), w tym również na wynagrodzenia miesięczne dla 

wyznaczonego koordynatora (w wysokości (…) w przypadku nadzorowania stażu jednego 

stażysty). 

Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z dnia (…) w zakresie indywidualnych 

harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy dentystów, kart stażu podyplomowego 

lekarzy dentystów oraz prowadzonej dokumentacji gromadzonej w kontrolowanej jednostce 

(dotyczy dokumentów stażystów) oraz mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzono,  

że NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA Anita Gałka-Kusyk w Kostrzynie 

nad Odrą zrealizował przedmiotowe zalecenia pokontrolne i realizuje je w pełnym  

i oczekiwanym stopniu.  

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 

pozytywnie.  

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Zespół kontrolny stwierdził, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

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 2016 r. poz.1764 z późn. zm.). 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Bożena Chudak 
Dyrektor Wydziału Zdrowia 

 


