
 
 
                       Gorzów Wlkp., dnia 14 lutego 2014 r. 

WZ-I.431.12.2013.BDus 
          
 

Pani  
          Anita Gałka-Kusyk 
  

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 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.) oraz 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz.1082 ze zm.) zespół 
kontrolny przeprowadził w dniu 09 grudnia 2013 r. kontrolę problemową 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 
 
prowadzony przez podmiot leczniczy: 
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., 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 



Monika Hetmańczyk-Sobkowiak  -  Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.              

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 
Kontrola przeprowadzona została w dniu 09 grudnia 2013 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 tekst jednolity ze zm.). 
Kontrola problemowa 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”. 

W toku postępowania kontrolnego ustalono, że ww. jednostka jest wpisana 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 znajduje się w jednostce.  

 
Ponadto ustalono, że w okresie objętym kontrolą, tj.: (…) w kontrolowanej jednostce staż 

zrealizował 1 lekarz dentysta i 1 lekarz jest w trakcie odbywania stażu.  
Stwierdzono, że Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp. skierowała lekarza 

dentystę na staż podyplomowy do „NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA 
Anita Gałka-Kusyk”, rozpoczynający się z dniem (…). Ustalono również, że w dokumentach 
dotyczących stażystki, która odbyła staż, nie było dokumentu dotyczącego skierowania 
lekarza dentysty przez właściwą okręgową radę lekarską na staż. 

Na podstawie analizy dokumentów dotyczących obu stażystów stwierdzono,  
że w dokumentacji w jednostce znajdują się ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza 
dentysty – „dokumenty stwierdzające uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza dentysty 
w celu odbycia stażu podyplomowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej” oraz dyplomy 
ukończenia studiów wyższych. 

Z lekarzami dentystami zawarto umowy o pracę: 

• w dniu (…) na czas określony do dnia (…) – lekarz odbył staż podyplomowy, 

• w dniu (…) na czas określony do dnia (…) – lekarz jest w trakcie odbywania stażu 
podyplomowego, 

za wynagrodzeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września  
2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., 
poz.1082 ze zm.).  

Stażyści zostali zapoznani z prawami i obowiązkami lekarza stażysty obowiązującymi  
w czasie trwania stażu podyplomowego, co potwierdzają podpisy stażystów w ich „Zakresach 



praw i obowiązków lekarza stażysty”. 
 
 Na podstawie weryfikacji dokumentacji ustalono, że funkcję koordynatora staży 

podyplomowych lekarzy dentystów pełniła i nadal pełni za wynagrodzeniem wskazanym  
w ww. rozporządzeniu właścicielka NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA  
w Kostrzynie nad Odrą. Posiada odpowiednie kwalifikacje, co zostało ustalone na podstawie 
przedłożonych dokumentów: prawa wykonywania zawodu lekarza stomatologa, dyplomu 
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie potwierdzającego uzyskanie tytułu lekarza 
stomatologa. Ponadto koordynator spełnił warunek uprawniający do prowadzenia stażu,  
tj. posiada co najmniej 5-letni staż zawodowy, czego potwierdzeniem jest umowa o pracę 
zawarta na czas określony od dnia (…) do dnia (…), na podstawie której lekarz stomatolog 

świadczył usługi stomatologiczne w (…).  
 
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 2012 r., poz.1082 ze zm.) opracował dla 
dwóch stażystów indywidualne harmonogramy staży podyplomowych lekarzy dentystów.  
Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają one terminy do realizacji poszczególnych 
staży cząstkowych. Ponadto harmonogram lekarza, który zakończył staż w jednostce 
wskazuje również szczegółowe terminy szkoleń dla stażysty w okresie (…) w ramach staży 
cząstkowych.  

Ponadto ustalono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia stażysta 
aktualnie odbywający staż (staż rozpoczął w dniu (…)) prowadzi kartę stażu podyplomowego 
lekarza dentysty oraz ankietę „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, 
wydane mu przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. Ustalono również, że do dnia 
kontroli lekarz odbył staż cząstkowy z zakresu stomatologii zachowawczej i rozpoczął  staż  
w dziedzinie stomatologii dziecięcej.  

W dokumentacji jednostki znajduje się także kserokopia karty stażu podyplomowego 
lekarza dentysty, który zakończył już staż, z zaliczeniami poszczególnych staży cząstkowych 
oraz szkoleń, nie było natomiast ankiety, ponieważ po zakończonym stażu ankieta została 
przez stażystkę złożona w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gorzowie Wlkp.  

Z analizy kart staży podyplomowych dwóch lekarzy dentystów (lekarza, który odbył staż  
i lekarza, który jest w trakcie odbywania stażu) wynika, iż staże cząstkowe oraz szkolenia -  
dotyczy lekarza, który zakończył staż, stażyści odbyli zgodnie z terminami wskazanymi  
w harmonogramach oraz obowiązującym rozporządzeniu. 

 
W toku czynności kontrolnych, na podstawie dokumentów delegacji stażystki na staże 

cząstkowe oraz pozostałej dokumentacji ustalono, że lekarz stażysta, który zakończył  
już staż podyplomowy, realizował następujące staże cząstkowe poza NZOZ Q-DENT 
PORADNIA STOMATOLOGICZNA Anita Gałka-Kusyk w Kostrzynie nad Odrą:  

− staż z ratownictwa medycznego - w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ im. Karola 
Marcinkowskiego w Zielonej Górze, przy ul. Zyty 26, w terminie wyznaczonym przez 



Okręgową Izbę Lekarską,  

− szkolenia z zakresu orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki –  
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71, w terminie 
wyznaczonym przez Okręgową Izbę Lekarską, 

− szkolenia z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia AIDS –  
w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, 
przy ul. Zyty 26, w terminie wyznaczonym przez Okręgową Izbę Lekarską.  

 
W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym 
przedłożono: 

− umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a lekarzem dentystą 
prowadzącym NZOZ Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA  
Anita Gałka-Kusyk w Kostrzynie nad Odrą, na podstawie których Marszałek 
Województwa przekazuje środki finansowe na realizację staży podyplomowych 
lekarzy dentystów, tj. za okres od (…) do (…) oraz od (…) do (…) wraz z załącznikami 
do przedmiotowych umów; 

− oświadczenia koordynatora w sprawie wysokości miesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego z tytułu pełnienia funkcji koordynatora stażu podyplomowego 
lekarza dentysty, który zakończył staż oraz lekarza aktualnie odbywającego staż;  

− indywidualne listy płac lekarzy dentystów - stażystów za okresy: (…) (dotyczy 

stażystki, która zakończyła staż) oraz (…) (dotyczy stażysty aktualnie odbywającego 
staż). 

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  
(Dz. U. z 2012 r., poz.1082 ze zm.);  

2) zgodnie ze złożonymi oświadczeniami koordynator staży podyplomowych lekarzy 
dentystów pobierał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym 
rozporządzeniu. 

 
Kontrolującym przedłożono listy obecności stażystów i na podstawie ich analizy oraz 

analizy innych dokumentów znajdujących się w jednostce ustalono, że lekarze stażyści 
wywiązują się z obowiązku odbywania staży podyplomowych w kontrolowanej jednostce,  
do której zostali skierowani przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.  

Ustalono również, że stażystka, która zakończyła staż, w miesiącu (…), realizowała 
dwutygodniowy kurs w dziedzinie ratownictwa medycznego poza NZOZ  
Q-DENT PORADNIA STOMATOLOGICZNA Anita Gałka-Kusyk w Kostrzynie nad Odrą 
oraz przebywała na urlopie wypoczynkowym – potwierdza to złożone oświadczenie.  

 
Ponadto stwierdzono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia stażystom 

odbywającym staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży 
cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza dentysty. 



Po przeprowadzonej wizytacji kontrolowanej jednostki stwierdzono, że znajdują się  
w niej pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych, a także 
pomieszczenia socjalne i sanitarne dla pracowników. Jednostka dysponuje odpowiednim 
sprzętem: 6 unitów dentystycznych, laser stomatologiczny, mikroskop stomatologiczny  
z torem wizyjnym, pantomograf, RTG – 2 szt., aparat do ozonoterapii, endometr 
stomatologiczny – 2 szt. (potwierdzeniem jest złożone oświadczenie).  

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 
pozytywnie.  

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. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 

 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Janusz Dreczka 
Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


