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Gorzów Wlkp., dnia 10 czerwca 2014 r. 
WZ-I.431.3.2014.BDus 
           

Pan  
          Piotr Dębicki 
                  Prezes Zarządu 
   
                            Wielospecjalistyczny Szpital 

             Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

             ul. Dekerta 1 
            66-400 Gorzów Wlkp. 

 
 
 
 

 
  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.)  
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 20 marca 2014 r. kontrolę problemową  
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością  przy ul. Dekerta 1. 

    
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wlkp. 
 
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 dniu 20 marca 2014 r. 
 
4. Zakres kontroli: 
Sprawdzenie prawidłowości odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy, lekarzy 

Lubuski Urząd Wojewódzki 
w Gorzowie Wielkopolskim 

ul. Jagiellończyka 8 
66-400 Gorzów Wlkp. 
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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 problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (…). 
 
5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 
Kontrolę przeprowadzono w obecności (…) – kierownika Działu Kadr  
w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiadała upoważnienie (…) – Prezesa Zarządu 
Szpitala z dnia (…) do reprezentowania jednostki podczas kontroli przeprowadzanej przez 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. w zakresie prowadzenia staży 
podyplomowych lekarzy i  lekarzy dentystów. 
 

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 – Szpital dysponuje 
dokumentami dotyczącymi wpisu na przedmiotową listę.  
 

Zespół kontrolny ustalił, że Okręgowa Rada Lekarska w Gorzowie Wlkp.  
działając w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego skierowała  
do Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością 3 lekarzy i 1 lekarza dentystę, celem odbycia stażu podyplomowego, 
rozpoczynającego się z dniem (…). Szpital poinformował odrębnymi pismami Okręgową 
Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp. oraz Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze, iż wyznaczył 
koordynatorów dla lekarzy i lekarzy dentystów skierowanych do jednostki na staż.    

Ustalono, że wszyscy lekarze posiadają dyplomy ukończenia studiów magisterskich, 

potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza, a w przypadku jednego stażysty – tytułu lekarza 
dentysty oraz ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.  

Lekarze odbywają staż w ww. jednostce na podstawie umów o pracę zawartych  
w dniu (…)  na czas określony, tj.: 

-  od dnia (…) do dnia  (…) -  umowy zawarte z 3 lekarzami,  
-  od dnia (…) do dnia (…) -  umowa zawarta z lekarzem dentystą 

za wynagrodzeniem zgodnym z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września  
2012r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012 r.,  
poz. 1082 ze zm.). Stażystom wydano karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności 
pracownika, które przyjęli do wiadomości i zobowiązali się stosować. Odbyli również 
szkolenia w dziedzinie BHP oraz zostali zapoznani z przepisami z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie Szpitala. 

Na podstawie analizy dokumentów ustalono również, że w Szpitalu staż podyplomowy 
kontynuuje dwóch lekarzy medycyny, celem dokończenia niezrealizowanej części ramowego 
programu (1 stażystka kontynuuje staż od dnia (…), druga od dnia  (…) – stażystki 
przebywały na urlopie rodzicielskim).  

 



 
 

3 
 

W związku z zatrudnieniem w kontrolowanej jednostce stażystów, Prezes Zarządu 
Szpitala wyznaczył koordynatorów staży cząstkowych dla stażystów i zawarł z nim umowy: 
1/ na okres od (…) do (…) - umowa zlecenie zawarta w dniu (…) pomiędzy 
Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością a (…), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia lekarza 
stażysty dentysty. 
2/ na okres od (…)  do (…) - umowa zlecenie zawarta w dniu (…) pomiędzy 
Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością a (…), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia 3 lekarzy 
stażystów skierowanych do Szpitala przez OIL. 
3/ na okres od (…) do (…) - umowa zlecenie zawarta w dniu (…) pomiędzy 
Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością a (…), w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia 5 lekarzy 
stażystów (3 lekarzy skierowanych do Szpitala przez OIL i 2 lekarzy kontynuujących 
rozpoczęty staż). W dniu (…) Prezes Zarządu Szpitala rozwiązał umowę zlecenie zawartą  
z (…). 
4/ na okres od (…) do (…) - umowa zlecenie zawarta w dniu (…) pomiędzy 
Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością a (…) w związku z pełnieniem funkcji koordynatora szkolenia 5 lekarzy 
stażystów (3 lekarzy skierowanych do Szpitala przez OIL i 2 lekarzy kontynuujących 
rozpoczęty staż). 
  
 Lekarze - koordynatorzy stażu podyplomowego lekarzy i lekarza dentysty posiadają 
odpowiednie kwalifikacje, co zostało ustalone na podstawie przedłożonych dokumentów: 
dyplomów ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza i lekarza stomatologa, praw 
wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa, dyplomów uzyskania tytułów specjalisty 
i pełnią funkcję koordynatorów za wynagrodzeniem wskazanym w ww. rozporządzeniu. 
 

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, iż koordynatorzy na podstawie 
ramowych programów stażu podyplomowego lekarza oraz lekarza dentysty, stanowiących 
załączniki 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 i lekarza dentysty. 
Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają terminy do realizacji staży cząstkowych 
dla lekarzy i lekarzy dentystów aktualnie odbywających staż. Nie wskazują natomiast  
terminów szkoleń dla stażystów w okresie (…) w ramach staży cząstkowych, ponieważ  
na etapie planowania nie były one jeszcze znane. Ponadto zastrzeżenia dotyczą: 
- niewłaściwie, tj. niezgodnie z ww. rozporządzeniem wyznaczonego lekarzowi dentyście 
przez koordynatora terminu stażu cząstkowego z zakresu ortodoncji oraz stomatologii 
zachowawczej - wydłużone terminy staży (w przypadku ortodoncji winno być do dnia (…),  
a było do (…); w przypadku stomatologii zachowawczej winno być do dnia (…), a było  
do (…).  
- za bezpodstawne uznano wskazanie lekarzowi dentyście przez koordynatora  
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(w harmonogramie stażu) Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wielkiego 7, celem realizacji stażu  
z ratownictwa medycznego, ponieważ zgodnie z §14 ust.2 pkt 4 rozporządzenia staż powinien 
odbyć się w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (zgodnie z informacją przesłaną do Szpitala 
przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego - w  Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej 
Górze). 
-  błędnie wskazanej lekarzowi dentyście Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy  
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 115, celem realizacji stażu z protetyki 
stomatologicznej – zgodnie z „listą podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu 
cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza dentysty” ustaloną przez Marszałka 
województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską, w jednostce tej lekarz 
dentysta może odbywać staż cząstkowy wyłącznie w dziedzinie stomatologii ogólnej  
i zachowawczej. Potwierdzeniem jest umowa zlecenie zawarta pomiędzy Szpitalem  
a ww. jednostką szkolącą, na czas trwania stażu z protetyki stomatologicznej. Za wyjątkiem 
lekarza dentysty lekarze stażyści w okresie objętym kontrolą nie byli delegowani na staże 
cząstkowe poza jednostkę, w której odbywają staż podyplomowy. 
- niewłaściwie wyznaczonego lekarzom stażystom okresu trwania stażu cząstkowego  
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej – 
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem staż ten winien trwać 6 tygodni, natomiast  
w harmonogramach został wskazany okres 5 tygodni. 
 

Ponadto ustalono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia 
stażyści prowadzą karty stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty oraz ankiety „Ocena 
stażu podyplomowego przez lekarza stażystę” oraz „Ocena stażu podyplomowego przez 
lekarza dentystę stażystę”, wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Gorzowie Wlkp.  
W dokumentacji jednostki brak było karty (…), ponieważ zgodnie z wyjaśnieniem 
kierownika Działu Kadr w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, stażystka przebywa na urlopie bezpłatnym do dnia 
(…). 

Zastrzeżenia dotyczą karty stażu podyplomowego lekarza – (…) i wynikają z realizacji 
przez stażystkę stażu cząstkowego w zakresie pediatrii i psychiatrii niezgodnie  
z opracowanym i przyjętym harmonogramem, a w przypadku stażu z pediatrii również 
niezgodnie z czasem określonym w obowiązującym rozporządzeniu (stażystka w trakcie stażu 
cząstkowego w dziedzinie pediatrii odbyła 4 tyg. stażu w zakresie pediatrii i 4 tyg. i 2 dni 
stażu w zakresie neonatologii - winno być: pediatria -  6 tyg. i neonatologia -  2 tyg.). 

 
W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania stażu kontrolującym 

przedłożono: 

− umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a Wielospecjalistycznym 
Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , 
na podstawie których Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe  
na realizację stażu podyplomowego: lekarza dentysty od (…) do (…) oraz lekarzy  
od (…) do (…) wraz z załącznikami do przedmiotowych umów; 



 
 

5 
 

− dokumentacja związana z  zatrudnieniem w Szpitalu lekarzy stażystów – 
korespondencja jednostki z Urzędem Marszałkowskim; 

− aneks z dnia (…) do umowy zawartej w (…) w sprawie przekazania uzyskanych z MZ 
środków finansowych na realizację stażu podyplomowego lekarzy w SP Szpitalu 
Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – zmiana formy prawnej jednostki; 

− karty wynagrodzeń koordynatorów szkolenia stażystów i potwierdzenia dokonanych 
przelewów na konta osobiste; 

− karty wynagrodzeń stażystów i potwierdzenia dokonanych przelewów na konta 
osobiste. 

Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów oraz uzyskanych informacji 
ustalono, iż: 

• miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarzy stażystów i lekarza dentysty stażysty 
naliczano w badanym okresie zgodnie 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.);  

• zgodnie z dokumentami poddanymi kontroli koordynatorzy stażu podyplomowego 
lekarzy i lekarza dentysty pobierali wynagrodzenie w wysokości wskazanej  
w obowiązującym rozporządzeniu. W dokumentacji jednostki stwierdzono brak 
potwierdzenia wypłacenia (…) wynagrodzenia za miesiąc październik 2013 r. oraz 
(…) za okres od (…) do (…), w związku z pełnieniem przez nich funkcji 
koordynatorów stażu podyplomowego lekarzy stażystów – koordynatorzy nie 
przedłożyli rachunków; 

• stawki za pełnione przez lekarzy stażystów dyżury medyczne naliczane były zgodnie                          
z obowiązującym rozporządzeniem; 
 

 Na podstawie udostępnionych kontrolującym list obecności oraz kart ewidencji czasu 
pracy za okres (…) dokonano następujących ustaleń: 

• udostępnione listy obecności stażystów wskazują na wywiązywanie się lekarzy 
stażystów z obowiązku odbywania stażu w kontrolowanej jednostce, 

• listy obecności prowadzone były oddzielnie dla każdego stażysty za każdy miesiąc  
z wykazaniem zwolnień lekarskich, urlopów i delegacji; 

• karty ewidencji czasu pracy stażystów prowadzone były osobno dla każdego stażysty 
za każdy miesiąc - dokładnie określają daty dyżurów stażystów oraz oddziały,  
na których stażyści pełnili dyżury; 

• stażyści pełnili po 1 dyżurze w tygodniu zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. 
 

Ponadto ustalono, że Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako jednostka szkoląca zapewnia stażystom 
warunki umożliwiające realizowanie programów staży cząstkowych, w ramach programu 
stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. 

 
 Na podstawie wizytacji przeprowadzonej w kontrolowanej jednostce  
i przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostka zapewnia wyposażenie  



 
 

6 
 

i pomieszczenia niezbędne do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych, pomieszczenia 
socjalne i sanitarne dla pracowników. Podczas kontroli dodatkowo pobrano zestawienie 
aparatury medycznej w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, sporządzone wg stanu  
na dzień (…). 

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 
pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest 
kierownik jednostki szkolącej stażystów - Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  
w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą: 
• indywidualnego harmonogramu stażu podyplomowego lekarza dentysty: 
1/ koordynator szkolenia stażysty 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.) wyznaczył lekarzowi dentyście termin stażu 
cząstkowego z zakresu ortodoncji oraz stomatologii zachowawczej - wydłużone terminy 
staży, co opisano w pkt 5 str. 3 projektu wystąpienia pokontrolnego.  
2/ koordynator wskazał lekarzowi dentyście Samodzielną Publiczną Wojewódzką Stację 
Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Kazimierza Wielkiego 7, jako 
niewłaściwą jednostkę szkolącą, co opisano w pkt 5 str. 3 projektu wystąpienia 
pokontrolnego.  
3/ koordynator wskazał lekarzowi dentyście Lekarską Specjalistyczną Spółdzielnię Pracy  
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego 115 – jednostkę szkolącą nieuprawnioną  
do odbywania stażu z protetyki stomatologicznej (niezgodnie z „listą podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia stażu cząstkowego lub części stażu cząstkowego lekarza 
dentysty” ustaloną przez Marszałka województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą 
lekarską), co opisano w pkt 5 str. 3-4 ww. projektu. Wynikało to z umowy zawartej przez 
Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z ww. jednostką, celem realizacji przez lekarza dentystę stażu cząstkowego  
w dziedzinie protetyki stomatologicznej. 
• indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy, ponieważ koordynator 

szkolenia niewłaściwie wyznaczył lekarzom stażystom okres trwania stażu cząstkowego  
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w dziedzinie medycyny ratunkowej, 
tj. niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, co opisano w pkt 5 str. 4  projektu 
wystąpienia pokontrolnego. 

• karty stażu podyplomowego (…), w której terminy realizacji przez stażystkę stażu 
cząstkowego w zakresie pediatrii i psychiatrii nie były zgodne z terminami wskazanymi  
w opracowanym harmonogramie, a w przypadku stażu z pediatrii również z czasem 
określonym w obowiązującym rozporządzeniu, co opisano w pkt 5 str. 4 projektu 
wystąpienia pokontrolnego.  

Powyższe skutkować mogło niewłaściwą realizacją stażu podyplomowego lekarzy i lekarza 
dentysty. 
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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 (Dz. U. z 2012 r., poz.1082 z późn. zm.), w tym do : 

− prawidłowego wyznaczania terminów staży cząstkowych oraz dokonywania zapisów  
w indywidualnych harmonogramach (planach) staży lekarzy i lekarzy dentystów, 
ustalonych na podstawie ramowego programu, uwzględniających również zachodzące 
zmiany w tym zakresie, 

− właściwego kierowania stażystów do odbycia staży cząstkowych, 
− zwracania uwagi na prawidłowość prowadzenia pozostałej dokumentacji związanej  

z wywiązywaniem się lekarzy z obowiązku odbywania stażu w jednostce  
(dot. kart 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. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 
 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Janusz Dreczka 
Dyrektor  

Wydziału Zdrowia 


