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Gorzów Wlkp., dnia 14 sierpnia 2014 r. 
WZ-I.431.7.2014.BDus 

        
Pan  

          Waldemar Taborski 
       Dyrektor 

Szpitala Wojewódzkiego 
  Samodzielnego Publicznego 
            Zakładu Opieki Zdrowotnej 

im. Karola Marcinkowskiego  
w Zielonej Górze 

  
 
 
 

  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.), 

rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego 

lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 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 czerwca 2014 r. kontrolę sprawdzającą w Szpitalu Wojewódzkim Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

przy ul. Zyty 26. 

    
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

ul. Zyty 26,  65-046 Zielona Góra 

 
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. 
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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 czerwca 2014 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 sprawdzająca obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (…). 
 
5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

Kontrolę przeprowadzono w obecności (…) – pracownika Działu Zarządzania 

Zasobami Ludzkimi Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, która posiadała upoważnienie 

(…) – Dyrektora Szpitala z dnia (…) do składania wyjaśnień i podpisywania dokumentów  

na potrzeby kontroli Wydziału Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie 

Wlkp. w zakresie zatrudnienia lekarzy stażystów. 

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że ww. jednostka jest wpisana na listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych, ustaloną przez Marszałka 

Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską – dokumentami 

dotyczącymi wpisu na przedmiotową listę dysponuje organ rejestrowy. 

Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że kontrolującym udostępniono plan staży 

cząstkowych lekarzy stażystów w okresie (…), tj. ten sam dokument, który kontrolujący 

pobrali podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w Szpitalu w dniach  

(…). Ustalono również, że w przedmiotowym planie nie zostały uwzględnione zmiany 

terminów staży cząstkowych przedstawione w protokole kontroli z dnia (…). Ponadto 

stwierdzono, że dyrektor jednostki wykonał zalecenia pokontrolne z dnia (…) w zakresie 

indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy, list płac koordynatorów 

oraz grafików dyżurów lekarzy stażystów, tj.:  
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- uwzględniono w opracowanych planach staży cząstkowych szczegółowe terminy szkoleń  

w ramach staży, zgodne z terminami wskazanymi w piśmie Okręgowej Izby Lekarskiej  

w Zielonej Górze z dnia (…), skierowanym do kontrolowanej jednostki, 

- potrącono koordynatorowi stażu podyplomowego nadpłaconą różnicę za okres od dnia (…) 

do dnia (…), tj. łączną kwotę: (…), wynikającą z nieprawidłowo naliczonego wynagrodzenia 

za nadzorowanie przebiegu realizacji stażu lekarzy (kwota została potrącona w miesiącu 

(…)), 

- uzupełniono zapisy w 5 grafikach dyżurów 3 lekarzy stażystów dotyczące terminów  

i oddziałów Szpitala, na których stażyści pełnili dyżury. 

Ponadto pracownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ 

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze przedłożył pisemną informację, iż przekazane 

zalecenia pokontrolne zostały przez jednostkę przyjęte do realizacji - stażyści realizowali 

staże cząstkowe zgodnie z terminami wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  

(Dz.U. z 2004 r., Nr 57, poz. 553 ze zm.). 

Zespół kontrolny ustalił również, że w (…) Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze 

skierowała do Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 14 lekarzy, celem odbycia stażu 

podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem (…). Wszyscy lekarze posiadają dyplomy 

ukończenia studiów magisterskich, potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza oraz ograniczone 

prawa wykonywania zawodu lekarza.  

Lekarze skierowani przez OIL aktualnie odbywają staż w ww. jednostce na podstawie 

umów o pracę zawartych w dniach: 

- (…) – umowa zawarta z 1 lekarzem, 

- (…) – umowy zawarte z 2 lekarzami, 

- (…) – umowy zawarte z 3 lekarzami, 

- (…) – umowy zawarte z 3 lekarzami, 

- (…) – umowy zawarte z 4 lekarzami 

na czas określony, tj.: od dnia (…) do dnia (…) oraz umowy o pracę zawartej w dniu: 

- (…) – umowa zawarta z 1 lekarzem cudzoziemcem na czas określony, tj.: od dnia (…)  

do dnia (…) - zgodnie z datą ważności Karty Pobytu na osiedlenie się, wydanej lekarzowi 

przez Wojewodę Lubuskiego.  
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Stażyści realizują staż podyplomowy za wynagrodzeniem zgodnym 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.).  

Na podstawie weryfikacji dokumentacji zespół kontrolny ustalił, że w związku  

z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażystów, Dyrektor Szpitala wyznaczył 

koordynatorów staży cząstkowych dla stażystów i zawarł z nimi umowy: 

- na okres od (…) do (…) - umowa zawarta w dniu (…) pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze a (…), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia  

10 lekarzy stażystów; 

- na okres od (…) do (…) - umowa zawarta w dniu (…) pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze a (…), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia 10 lekarzy 

stażystów; 

- na okres od (…) do (…) - umowa zawarta w dniu (…) pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze a (…), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia 4 lekarzy 

stażystów. 

 Lekarze - koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy posiadają odpowiednie 

kwalifikacje, co zostało ustalone na podstawie przedłożonych dokumentów: dyplomów 

ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza (w jednym przypadku odpisu dyplomu), praw 

wykonywania zawodu lekarza, dyplomów uzyskania tytułów specjalisty i pełnią funkcję 

koordynatorów za wynagrodzeniem wskazanym w obowiązującym rozporządzeniu. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż koordynatorzy 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 2012 r., poz.1082 ze zm.) opracowali  

dla stażystów indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy. Na podstawie  

ich analizy stwierdzono, iż określają terminy do realizacji staży cząstkowych dla lekarzy 

aktualnie odbywających staż oraz wskazują terminy szkoleń dla stażystów w okresie (…)  

w ramach staży cząstkowych. Zastrzeżenia natomiast dotyczą indywidualnych 

harmonogramów stażu podyplomowego: 

- lekarza (…) – wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz 
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położnictwa i ginekologii; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie chirurgii ogólnej, pediatrii 

i psychiatrii oraz skrócony termin stażu z zakresu medycyny ratunkowej; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie chirurgii ogólnej  

i pediatrii; 

- lekarza (…) – skrócone terminy staży cząstkowych w dziedzinie medycyny ratunkowej  

i medycyny rodzinnej; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie chorób wewnętrznych 

oraz położnictwa i ginekologii; 

- lekarza (…) - wydłużony termin stażu cząstkowego w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz 

skrócony termin stażu z zakresu pediatrii; 

- lekarza (…) - wydłużony termin stażu cząstkowego w dziedzinie anestezjologii  

i intensywnej terapii; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie chirurgii ogólnej, 

pediatrii, położnictwa i ginekologii oraz skrócony termin stażu cząstkowego  

w dziedzinie medycyny ratunkowej; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie  chirurgii ogólnej, 

pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie  chirurgii ogólnej, 

pediatrii, anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny ratunkowej; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie pediatrii, położnictwa  

i ginekologii oraz medycyny ratunkowej; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie chirurgii ogólnej  

i pediatrii oraz skrócony termin stażu z zakresu medycyny ratunkowej; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie chirurgii ogólnej, 

położnictwa i ginekologii oraz anestezjologii i intensywnej terapii; 

- lekarza (…) - wydłużone terminy staży cząstkowych w dziedzinie pediatrii i psychiatrii oraz 

skrócony termin stażu cząstkowego w dziedzinie medycyny ratunkowej; 

Ustalono również, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia 

stażyści prowadzą karty stażu podyplomowego lekarza oraz ankiety „Ocena stażu 

podyplomowego przez lekarza stażystę”, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską  

w Zielonej Górze. 

Na podstawie weryfikacji list płac lekarzy pełniących funkcję koordynatora szkolenia 
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lekarzy stażystów oraz uzyskanych informacji ustalono, iż koordynatorzy pobierali w okresie 

(…) wynagrodzenie w wysokości wskazanej w rozporządzeniu 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.), tj. (…) - w przypadku nadzorowania stażu jednego stażysty  

i dodatkowo w wysokości (…) – za nadzorowanie stażu każdego następnego stażysty. 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż lekarze stażyści pełnią dyżury 

medyczne zgodnie z ww. rozporządzeniem, w oddziałach, w których odbywają staże 

cząstkowe lub część stażu cząstkowego.  Stwierdzono, że grafiki dyżurów lekarzy stażystów 

za okres (…) określają terminy dyżurów i oddziały, na których stażyści pełnili dyżury. 

Ponadto ustalono, że Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze – jako jednostka szkoląca zapewnia 

stażystom warunki umożliwiające realizowanie programów staży cząstkowych, w ramach 

programu stażu podyplomowego lekarza.  

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze wykonał zalecenia 

pokontrolne z dnia (…) w zakresie list płac koordynatorów oraz grafików dyżurów lekarzy 

stażystów pod kątem zgodności z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  

24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty  

(Dz. U. z 2004r., Nr 57, poz. 553 ze zm.). Odnosząc się do indywidualnych harmonogramów 

stażu podyplomowego lekarzy stwierdzono, że w jednostce kontrolowanej uporządkowano 

obszar dotyczący szkoleń stażystów, nie zastosowano się natomiast do zaleceń związanych  

z ustalaniem staży cząstkowych, co szczegółowo zostało opisane w punkcie 5 projektu 

wystąpienia pokontrolnego. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 

pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest 

kierownik jednostki szkolącej stażystów - Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze. 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą indywidualnych harmonogramów stażu 

podyplomowego lekarzy. Koordynatorzy szkolenia stażystów niewłaściwie, tj. niezgodnie  

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.) wyznaczyli 
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lekarzom terminy niektórych staży cząstkowych – w 32 przypadkach stwierdzono wydłużone 

terminy staży, a w 7 przypadkach skrócone terminy staży cząstkowych, co opisano  

w pkt 5 str. 4 i 5 projektu wystąpienia pokontrolnego.  

Powyższe skutkować mogło niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego lekarzy.  

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

Celem prawidłowej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi  

w toku kontroli nieprawidłowościami, opisanymi w pkt 6 niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, zobowiązuję podmiot kontrolowany do zwiększenia nadzoru nad realizacją 

zadań powierzonych koordynatorom szkolenia stażystów, wynikających z rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza  

i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz.474), w tym w szczególności do prawidłowego 

wyznaczania terminów staży cząstkowych oraz dokonywania zapisów w indywidualnych 

harmonogramach (planach) staży lekarzy, ustalonych na podstawie ramowego programu, 

uwzględniających również zachodzące zmiany w tym zakresie. 

 
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 


