
W ramach prowadzonych działań promujących ekologię, Lubuski Urząd Wojewódzki                                 
korzysta z papieru z recyklingu. Dbaj o naturę. Używaj papieru z odzysku. 
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Nasz znak:  WZ-I.431.2.2021.BDus 
Sprawę prowadzi: Beta Duszyńska-Porada 
Telefon: 95 7851 181 
e-mail: beata.duszynska@lubuskie.uw.gov.pl 
 

MEDPOLSKA  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Kopernika 77 
69-100 Słubice 
 

 

Dotyczy:  pismo pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej (planowej)*  

Na podstawie art. 15n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza  
i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.), upoważnieni pracownicy Wydziału 
Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili w dniu 29 września 2021 r. 
planową kontrolę problemową w podmiocie wpisanym na listę podmiotów uprawnionych  
do prowadzenia staży podyplomowych: MEDPOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kopernika 77, 69-100 Słubice. 
 

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego 
przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań  
i warunków wynikających z ustawy. 

 

Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli przekazanym Kontrolowanemu 
w dniu 14 grudnia 2021 r. i z uwagi na długotrwałą przerwę świąteczną, odesłanym 
do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 19 stycznia 2022 r., bez wniesienia zastrzeżeń 
do treści protokołu. 
 
Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli: 
1. Brak spójności nazwy podmiotu wpisanego do Rejestru Podmiotów Wykonujących 

Działalność Leczniczą z nazwą  podmiotu wpisanego na „Listę podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, 
pielęgniarek i położnych w województwie lubuskim”, ustaloną przez Marszałka 
Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską.  

2. W zakresie wynagrodzenia lekarza stażysty - brak aneksu do umowy o pracę 
zwiększającego od dnia 1 lipca 2021 r. kwotę wynagrodzenia miesięcznego stażysty. 

3. W zakresie wynagrodzenia koordynatora stażu – koordynatorowi stażu podyplomowego 
lekarza dentysty naliczono wynagrodzenie niezgodnie z zapisami obowiązującego 
rozporządzenia. 

4. W zakresie kwalifikacji lekarza stomatologa, który pełnił funkcję koordynatora stażu 
podyplomowego lekarza dentysty (…) – lekarz nie posiada kwalifikacji, które 

uprawniałyby go do pełnienia tej funkcji. 
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W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami zawartymi  
w ww. protokole kontroli, zobowiązuję podmiot kontrolowany do:  
 
 

 zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie 
Wlkp. prawidłowych danych podmiotu, tj. nazwy, która powinna być tożsama,  
jak w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; 

 monitorowania poprawności danych jednostki wpisywanych przez Marszałka 
województwa na „Listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży 
podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych  
w województwie lubuskim”, celem publikowania przez Urząd Marszałkowski 
przedmiotowych informacji w sposób prawidłowy, tj. zgodnie  
z rejestrem podmiotów leczniczych prowadzonym przez Wojewodę Lubuskiego. 

 właściwego prowadzenia dokumentacji lekarzy stażystów, ze szczególnym 
uwzględnieniem zasadności aneksowania umów o pracę zawieranych z lekarzami 
odbywającymi staż; 

 prawidłowej realizacji zadań w zakresie finansowania staży: 
       - właściwego realizowania zadania w obszarze wynagradzania koordynatora stażu; 

 wyznaczania koordynatora szkolenia lekarza stażysty przez kierownika podmiotu  
spośród lekarzy wykonujących w nim zawód, posiadających specjalizację. 

 

 

W terminie 21 dni, liczonym od dnia otrzymania niniejszego pisma pokontrolnego, 
oczekuję informacji o podjętych działaniach w celu realizacji zaleceń pokontrolnych 
lub przyczynach ich niepodjęcia.  
 

 
Podstawa prawna: 
 

* Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty  
(Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej(Dz.U. z 2022 r. poz. 902). 

 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Bożena Chudak 
Dyrektor Wydziału Zdrowia 


