Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI
WK-P.9612.2.1.2015

Pan
Zdzisław Woźniak
Centrum Medyczne
Borowiczki Sp. z o.o.
ul. Borowicka 3b
09-408 Płock

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (dalej ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Dz. U. z 2015 r.,
poz. 464), przeprowadzona została kontrola problemowa w Centrum Medycznym Borowiczki
(dalej Centrum Medyczne), mieszczącym się przy ul. Borowickiej 3b w Płocku.
Tematyka

kontroli

obejmowała

prawidłowość

odbywania

stażu

podyplomowego

przez lekarzy dentystów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz ramowym
programem stażu lekarza dentysty.
Kontrolą objęto okres od 1 października 2014 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole
kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 15 kwietnia 2015 r., przekazuję Panu niniejsze
wystąpienie pokontrolne.

Zgodnie z treścią zarządzeń Nr 314/12 z dnia 15 listopada 2012 r. oraz Nr 50/15
z dnia 20 kwietnia 2015 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia listy
podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych
lub części stażu cząstkowego lekarza, lekarza dentysty, Centrum Medyczne uprawnione
było do realizacji stażu podyplomowego lekarza dentysty. W okresie objętym kontrolą
w ww. podmiocie staż podyplomowy odbywał 1 lekarz stażysta, z którym w celu przygotowania
zawodowego – zgodnie z art. 15 ust. 3d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zawarta
została umowa o pracę na czas określony.
Centrum Medyczne zapewniało realizację ramowego programu stażu podyplomowego
lekarza dentysty. Zaplanowane staże cząstkowe realizowane były zgodnie z harmonogramem.
Podmiot zawarł stosowną umowę z uprawnionym podmiotem, do którego lekarz stażysta
był skierowany w celu zrealizowania stażu cząstkowego w dziedzinie ortodoncji. Kontrolowana
placówka zabezpieczała odpowiednie warunki dydaktyczne oraz zaplecze diagnostycznoterapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu, zgodnie z normami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty (dalej rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza
dentysty – Dz. U. z 2014 r., poz. 474).
Staż podyplomowy nadzorował koordynator szkolenia lekarza dentysty, który nie posiadał
żadnej specjalizacji. Takie działanie stanowi naruszenie wymogu ustalonego w § 7 ust. 2
rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Koordynator, pełniący
równocześnie funkcję opiekuna, przeprowadzał okresowe oceny przebiegu stażu oraz organizował
i prowadził seminaria w ramach realizacji staży cząstkowych. W trakcie odbywanych staży
cząstkowych stażysta wykonywał wszystkie czynności i zadania przy udziale i pod nadzorem
opiekuna, posiadającego odpowiedni staż pracy, o którym mowa w art. 15 ust. 3a ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana do wyznaczenia koordynatora
szkolenia spośród zatrudnionych w tym podmiocie, na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilno-prawnej, lekarzy dentystów posiadających specjalizację, zgodnie z normą ustaloną
w § 7 ust. 2 rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.
Jednocześnie pragnę wskazać na treść § 7 ust. 5 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym,
w przypadku gdy liczba stażystów zatrudnionych w podmiocie jest mniejsza niż 5, funkcję
koordynatora może pełnić opiekun nadzorujący staż cząstkowy stażysty w dziedzinie stomatologii
zachowawczej.
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Jednocześnie

zobowiązuję

Pana

do

poinformowania

Wojewody

Mazowieckiego,

z powołaniem znaku pisma WK-P.9612.2.1.2015, o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego,
w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli

Do wiadomości:
1.

2.

Pani Agnieszka Gonczaryk
Dyrektor
Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
Pani Teresa Elżbieta Mazurkiewicz
Przewodnicząca Komisji ds. Stażu Podyplomowego
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku
ul. Kościuszki 8
02-402 Płock
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