
 
 

1 
 

 
  

                       Gorzów  Wlkp., 27 lutego 2015 r. 
WZ-I.431.12.2014.BDus 

Pan 
          Wiesław Olszański   

Prezes  Zarządu 
                  Szpital Na Wyspie 
       Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

              ul. Pszenna 2 
            68-200 Żary 

          
 
 

  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 2011r. Nr 277, poz. 1634 j.t. ze 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 j.t.) zespół kontrolny przeprowadził w dniach  
17 - 31 grudnia 2014 r. kontrolę sprawdzającą w przedsiębiorstwie: Zespół Opieki 
Stacjonarnej  w Żarach, przy ul. Pszenna 2.     

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 
Zespół Opieki Stacjonarnej   
ul. Pszenna 2 
68-200 Żary 
prowadzony przez podmiot leczniczy: 
Szpital Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Pszenna 2 
68-200 Żary 

2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: 
Beata Duszyńska–Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,  
Edyta Piotrowska - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.      

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:  
Kontrola przeprowadzona została w dniach  17 - 31 grudnia 2014 r.  

4. Zakres kontroli: 
Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy 
dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2011 r. Nr 277,  
poz. 1634 j.t. ze zm.). 
Kontrola sprawdzająca obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (…). 

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu (…) w przedsiębiorstwie Zespół Opieki 

Stacjonarnej w Żarach, którą objęta była realizacja stażu podyplomowego lekarza w okresie 
(…) wykazała uchybienia w zakresie niewłaściwie określonych przez koordynatora terminów 
staży cząstkowych, tj. niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 
2004r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, 
poz. 553 ze zm.).  

Z uwagi na powyższe zrealizowano w ww. jednostce kontrolę sprawdzającą.  
Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Gorzowie Wlkp.  
Pismem z dnia (…) zawiadomiono Pana Wiesława Olszańskiego - Prezesa Zarządu 

Szpitala Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żarach o planowanej 
kontroli sprawdzającej. Celem weryfikacji realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia (…) 
poproszono o przesłanie dokumentów dotyczących stażu podyplomowego lekarza w okresie 
(…). Wymagane dokumenty wpłynęły do Urzędu w dniu (…). 

Na podstawie ich analizy stwierdzono, że Pani (…) – Kierownik Działu Kadr jest osobą 
upoważnioną przez Prezesa Zarządu do reprezentowania spraw kadrowych Szpitala 
związanych z realizacją lekarskiego stażu podyplomowego (…) w czasie kontroli Lubuskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

Zespół kontrolny ustalił, że w (…) Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze 
skierowała do Szpitala Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żarach 
lekarza, celem odbycia stażu podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem (…). 

Lekarz odbywał staż w kontrolowanej jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej  
w dniu (…) na czas określony od (…) do (…), za wynagrodzeniem zgodnym  
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r., poz. 474 j.t.).  

Na podstawie analizy dokumentów dotyczących stażysty stwierdzono, że w jednostce 
znajduje się ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza oraz dyplom ukończenia 
studiów wyższych na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza. 

W toku postępowania kontrolnego ustalono również, że funkcję koordynatora stażu 
podyplomowego lekarza pełnili: 

− w okresie (…) - (…) – Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu  
Na Wyspie w Żarach (na wniosek lekarza z dniem (…) została rozwiązana umowa  
o pracę dotycząca pełnienia obowiązków koordynatora stażu podyplomowego), 

− w okresie (…) – (…) – Ordynator Oddziału Dziecięcego w Szpitalu Na Wyspie  
w Żarach. 

Lekarze zapoznali się z zakresami czynności koordynatora stażu podyplomowego lekarza,  
co potwierdzili swoimi podpisami na przedmiotowych dokumentach. 



 
 

3 
 

Koordynatorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone w dokumentach 
przesłanych do tut. Urzędu, tj.: dyplomach ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza, 
prawach wykonywania zawodu lekarza oraz dyplomach uzyskania tytułów specjalisty.  

Ponadto ustalono, iż koordynator (…) na podstawie ramowego programu stażu 
podyplomowego lekarza, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U.  
z 2014 r., poz. 474 j.t.), opracował dla stażysty indywidualny harmonogram stażu 
podyplomowego lekarza – plan stażu. 

Na podstawie jego analizy stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji 
poszczególnych staży cząstkowych (w rozbiciu tygodniowym) - terminy staży zostały 
właściwie wyznaczone przez koordynatora. W harmonogramie koordynator uwzględnił 
również szkolenia dla stażysty w okresie (…) w ramach staży cząstkowych, których terminy 
na etapie planowania nie były jeszcze znane. Uchybienia w tym zakresie dotyczą 
nieuwzględnienia w przedłożonym harmonogramie - planie stażu zmian terminów 
dotyczących faktycznie realizowanych staży cząstkowych i szkoleń - terminy szkoleń zostały 
wyznaczone przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze, o czym jednostka została 
poinformowana pismem z dnia (…). 

Z pozostałej dokumentacji przesłanej do tut. Urzędu przez jednostkę kontrolowaną 
wynika, iż stażysta realizował szkolenia poza Szpitalem Na Wyspie Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Żarach w: 

− Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, przy 
ul. Zyty 26 - szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia 
AIDS;  

− Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 - szkolenia  
z zakresu orzecznictwa lekarskiego, prawa medycznego i bioetyki; 

− Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ul. Zyty 21 – szkolenie  
z zakresu transfuzjologii klinicznej. 

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym 
przedłożono umowę zawartą w dniu (…) w Zielonej Górze pomiędzy Województwem 
Lubuskim a Szpitalem Na Wyspie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Żarach,  
na podstawie której Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe Szpitalowi  
na realizację stażu podyplomowego lekarza od (…) do (…) wraz z załącznikiem  
do przedmiotowej umowy – kalkulacją środków na sfinansowanie stażu podyplomowego 
lekarza medycyny. 

Kontrolującym przesłano również listy obecności lekarza stażysty i na podstawie  
ich analizy ustalono, że stażysta wywiązywał się z obowiązku odbywania stażu 
podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której został skierowany przez Okręgową 
Izbę Lekarską w Zielonej Górze.  

Mając powyższe na uwadze stwierdzono, że kontrolowana jednostka właściwie 
wstępnie wyznaczyła terminy staży cząstkowych, tj. zgodnie 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 j.t.) i tym samym wykonała zalecenie pokontrolne z dnia 



 
 

4 
 

(…) w zakresie indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza w części 
dotyczącej terminów staży cząstkowych oraz zaplanowała szkolenia w ramach staży.  

Zastrzeżenia dotyczą jednak braku zaktualizowania terminów realizacji niektórych staży 
cząstkowych i szkoleń wynikających z informacji przesłanej przez Okręgową Izbę Lekarską 
w Zielonej Górze, tj. w trakcie realizacji przez stażystę staży cząstkowych wcześniej 
zaplanowanych przez koordynatora. Tym samym harmonogram – plan stażu był pierwotnym 
planem realizacji dotyczącym przedmiotowego szkolenia. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 
pozytywnie z uchybieniami. Odpowiedzialnym za powstałe uchybienia jest Prezes Zarządu 
Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach. 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 
Zespół kontrolny stwierdził uchybienia formalne w zakresie braku zaktualizowania 

terminów realizacji staży cząstkowych w indywidualnym harmonogramie stażu 
podyplomowego lekarza w okresie (…), które uległy zmianie w związku ze szkoleniami 
wyznaczonymi w trakcie trwania stażu lekarza przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej 
Górze. Powyższe nie miało jednak wpływu na prawidłową realizację stażu podyplomowego 
lekarza. 

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 
Celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych w przyszłości, w związku  

ze stwierdzonymi w toku kontroli uchybieniami formalnymi opisanymi w pkt 6 niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany do aktualizowania terminów 
realizacji staży cząstkowych i uwzględniania tych zmian w indywidualnych harmonogramach 
stażu podyplomowego lekarzy. 
W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 tekst jednolity ze zm.), oczekuję w terminie  
15 dni, liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji  
o sposobie wykorzystania uwag i wniosków oraz wykonania zaleceń, a także o działaniach 
podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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 2014r., poz.782 j.t.). 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Janusz Dreczka 
Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


