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Wystąpienie pokontrolne 
 

 
Na podstawie art. 15 ust.6 b i 6 c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza                    

i lekarza dentysty ( Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z póź. zmian. ) w dniu                                

14 czerwca 2010 r. zespół kontrolny Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeprowadził w Niepublicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej TOP DENT  Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beaty Soś – 

Sidor w Kielcach ul. Hoża 19 kontrolę doraźną w zakresie oceny sposobu organizacji i 

przebiegu stażu podyplomowego lekarza dentysty. 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokóle kontroli podpisanym w dniu 01.07.2010 r.  

W związku z powyższym na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.                   

o wojewodzie i administracji rządowej w województwie ( Dz.U. nr 31, poz. 206 ) przekazuję 

niniejsze wystąpienie  pokontrolne.  

 

W wyniku kontroli ustalono, co następuje: 

 

Do odbywania stażu podyplomowego od 01.10.2009 r. w NZOZ TOP DENT Prywatne 

Gabinety Stomatologiczne Beaty Soś -  Sidor  uchwałą  Nr 13-S/2009/ST z dnia 24.09.2009  

Okręgowej Rady Lekarskiej Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach   skierowany został            

1 lekarz dentysta – Paulina Kochanowska. 



Zgodnie z art. 15 pkt. 4 ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty oraz § 5. ust. 1 pkt.2 rozporządzenia MZ z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, z lekarzem stażystą na czas trwania stażu 

została zawarta umowa o pracę, zaś na  finansowanie stażu podyplomowego w dniu 

15.10.2009 r. zawarta została umowa z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.                  

W  umowie określone zostało  zobowiązanie do prowadzenia stażu podyplomowego zgodnie 

z programem stażu, sposób przekazywania środków finansowych z przeznaczeniem 

wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzenia stażu na zasadach określonych                                

w rozporządzeniu, okres realizacji stażu od 01.10.2009 r. do 30.09.2010 r. z zastrzeżeniem 

możliwości jej przedłużenia oraz zobowiązanie zakładu do prowadzenia ewidencji księgowej 

umożliwiającej dokonanie rozliczeń .  

Koordynator stażu a  zarazem opiekun staży cząstkowych  zapoznał lekarza stażystę 

z obowiązkami  i uprawnieniami wynikającymi z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza 

dentysty, przepisami regulującymi odbywanie stażu, organizacją pracy, przepisami bhp                  

i ramowym programem stażu.  

Lekarz stażysta prowadzi Kartę Stażu Podyplomowego, w której odnotowywane                

są odbyte staże cząstkowe, zaliczenia obowiązkowych umiejętności i czynności, które 

opanował w trakcie stażu, zdanych kolokwiach  oraz wpisy o zaliczeniu obowiązkowych 

staży obejmujących szkolenie teoretyczne.    

Zgodnie z art.15 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty ( Dz. U  z 2008, Nr 136, poz.857 z póź. zmianami ), NZOZ TOP 

DENT Prywatne Gabinety Stomatologiczne Beata Soś - Sidor wpisany jest pod Nr 33,             

na Listę Marszałka Województwa Świętokrzyskiego podmiotów uprawnionych do 

prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz zawierania umów o pracę                    

z lekarzami dentystami w celu odbycia stażu podyplomowego. Zgodnie z wpisem  

uprawniony jest do prowadzenia stażu cząstkowego w zakresie: stomatologii zachowawczej, 

stomatologii dziecięcej, chirurgii stomatologicznej, protetyki stomatologicznej                               

i periodontologii. W NZOZ TOP DENT zaplanowano w terminie 15.07. – 25.08.2010 r.                         

również staż cząstkowy z ortodoncji, do odbycia którego jednostka nie posiada uprawnienia.   

 

W wyniku kontroli ustalono, że sposób organizacji i przebieg stażu podyplomowego  

skierowanego lekarza dentysty posiada uchybienie polegające na zaplanowaniu do odbycia 

również w NZOZ TOP DENT stażu cząstkowego  w zakresie ortodoncji, do którego 

jednostka ta nie posiada uprawnienia. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienie nie ma 

istotnego wpływu na realizację stażu podyplomowego. Stwierdzone uchybienie  uzasadnia 

wydanie oceny pozytywnej  z uchybieniami, gdyż nie wpływa ono w sposób istotny na 

organizację i przebieg stażu  podyplomowego.  



W związku ze wskazanym uchybieniem zaleca się : 

 skierowanie lekarza stażysty celem odbycia stażu cząstkowego w zakresie ortodoncji 

do podmiotu posiadającego uprawnienie do prowadzenia stażu cząstkowego                     

w zakresie ortodoncji. Skierowanie powinno być poprzedzone zawarciem umowy                 

z wybranym podmiotem na realizację tego stażu.  

 

Na podstawie zapisu art.47 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie proszę o poinformowanie Wojewody Świętokrzyskiego o sposobie 

wykorzystania uwag i wykonania zaleceń oraz podjętych działaniach albo przyczynach 

niepodjęcia tych działań w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.  

 

 

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

/-/ mgr Paweł Strząbała 

DYREKTOR 

Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


