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                       Gorzów Wlkp., 15 listopada 2016 r. 

WZ-I.431.4.2016.BDus 

Pan  

Stanisław Łobacz 

Prezes Zarządu 

Wojewódzki Szpital Kliniczny 

im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Zyty 26,  

65-046 Zielona Góra  

                            

 

          

 

  WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 

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) zespół kontrolny przeprowadził  

w dniach 03 i 06 czerwca 2016 r. kontrolę problemową w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym 

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

przy ul. Zyty 26       

1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: 

Wojewódzki Szpital Kliniczny 

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

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., 

Edyta Piotrowska – 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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3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych: 

Kontrola przeprowadzona została w dniach 03 i 06 czerwca 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r.  

poz. 464 z późn. zm.)  

Kontrola problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie (…). 

5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: 

Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością wpisany jest 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. 

Kontrolę przeprowadzono w obecności (…) – specjalisty Działu Zarządzania Zasobami 

Ludzkimi, która kontrolującym przedłożyła upoważnienie Dyrektora ds. Eksploatacyjno-

Technicznych z dnia (…), do udzielania wyjaśnień i informacji oraz udostępniania 

dokumentacji w związku z odbywająca się kontrolą staży podyplomowych lekarzy.  

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze 

działając w porozumieniu z Marszałkiem Województwa Lubuskiego do Wojewódzkiego 

Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością skierowała 12 lekarzy, celem odbycia stażu 

podyplomowego, rozpoczynającego się z dniem (…) - lista nr 1: (…). 

  

Ponadto, w okresie tym staż podyplomowy w Szpitalu kontynuowało jeszcze  

14 lekarzy medycyny, w tym: 12 lekarzy, którzy ukończyli staż w m-cu (…) (staż trwał  

w okresie (…)) - lista nr 2: (…) i 2 lekarzy, którzy kontynuowali staż, ponieważ korzystali  

z urlopów macierzyńskich (w tym 1 lekarz – (…) skierowana przez OIL na staż w (…)) – lista 

nr 3: (…). 

 

W trakcie kontroli w jednostce analizie poddano dokumentację lekarzy aktualnie 

odbywających staż dotyczącą: 

 skierowania lekarzy do jednostki celem odbycia stażu, 

 posiadanych przez stażystów uprawnień do wykonywania zawodu lekarza (ograniczone 

prawa wykonywania zawodu, dyplomy), 

 szkoleń odbytych przez lekarzy stażystów w kontrolowanej jednostce i zakresów  

ich obowiązków, 
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 wyznaczenia koordynatorów szkolenia stażystów, ich kwalifikacji oraz umów zawartych 

na pełnienie funkcji koordynatora, 

 finansowania stażu podyplomowego (listy płac stażystów i koordynatorów, umowy 

zawarte z Województwem Lubuskim o realizację stażu podyplomowego), 

 pełnionych dyżurów medycznych (grafiki dyżurów medycznych, listy wynagrodzeń  

za dyżury medyczne), 

 indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, 

 umów o pracę zawartych z lekarzami – stażystami, 

 list obecności stażystów. 

Pozostałe brakujące dokumenty, które nie zostały przedłożone kontrolującym  

w siedzibie kontrolowanego przesłane zostały do Wydziału Zdrowia LUW w Gorzowie 

Wlkp., zgodnie ze złożonym oświadczeniem: 

1. dokumentacja lekarzy, którzy  ukończyli staż (w (…) ): 

 skierowania na staże cząstkowe za miesiąc (…), 

 karty stażu podyplomowego stażystów, 

 ograniczone prawa wykonywania zawodu, 

 dyplomy ukończenia studiów, 

 umowy o pracę z lekarzami, 

 skierowania lekarzy przez OIL  w Gorzowie Wlkp. na staż podyplomowy, 

 indywidualne harmonogramy lekarzy,  

 listy obecności za miesiąc (…), 

 umowa zawarta z Województwem Lubuskim, na podstawie której Marszałek 

Województwa przekazuje środki finansowe na realizację przedmiotowych staży. 

2. dokumentacja lekarzy, aktualnie odbywających staż: 

 indywidualny harmonogram -  (…) (lekarz kontynuuje staż), 

 listy obecności - (…), 

 odpis aktu małżeństwa lekarza (…) (obecnie (…)). 

Dodatkowo jednostka przesłała następujące dokumenty, celem uzupełnienia 

dokumentacji objętej kontrolą: 

 listę obecności stażystki (…) za m-c (…) (lekarz realizuje staż od dnia (…)), 

 listę płac (…) za m-c (…) (koordynator staży podyplomowych), 

 pismo z Urzędu Marszałkowskiego z dnia (…) w sprawie kursu z zakresu medycyny 

ratunkowej. 

W siedzibie jednostki, w aktach osobowych lekarzy aktualnie odbywających staż 

znajdowały się: 

 podania o staż podyplomowy, 

 dyplomy ukończenia studiów magisterskich potwierdzające uzyskanie tytułu lekarza, 

 zaświadczenie o ukończeniu studiów – dotyczy 5 lekarzy stażystów, 

 ograniczone prawa wykonywania zawodu lekarza, 

 karty szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP, 
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 oświadczenia – lekarze zapoznali się z przepisami dot. ochrony przeciwpożarowej  

oraz obowiązkami i zadaniami pracownika Szpitala, 

 oświadczenia – lekarze zapoznali się i zobowiązali do stosowania zasad dot. ochrony 

danych osobowych, 

 umowy o pracę, 

 inne warunki zatrudnienia, 

 zakresy czynności, obowiązków i uprawnień lekarzy stażystów, 

 opisy pracy lekarzy stażystów, 

 informacje skierowane do stażystów o przekształceniu Szpitala w spółkę, 

 świadectwa pracy – dotyczy lekarzy stażystów: (…) i (…), 

 wnioski o udzielenie urlopu macierzyńskiego - dotyczy lekarzy, którzy korzystali  

z urlopów macierzyńskich. 

Ponadto ustalono, że lekarze realizowali staż w kontrolowanej jednostce na podstawie 

umów o pracę: 

1. zawartych z 12 lekarzami, którzy ukończyli staż w miesiącu (…) (lista nr 2 na str. 2 i 3 

projektu wystąpienia pokontrolnego): 

 w dniu (…)  na czas określony od dnia (…) do dnia (…), 

2. zawartych z 14 lekarzami, którzy aktualnie odbywają staż: 

 w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do dnia (…) – umowa zawarta z lekarzem (…)  

na czas dokończenia stażu podyplomowego, 

 w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do dnia (…) -  umowa zawarta z lekarzami: (…), 

 w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do dnia (…) -  umowa zawarta z lekarzami: (…), 

 w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do dnia (…) -  umowa zawarta z lekarzami: (…), 

 w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do dnia (…) -  umowa zawarta z lekarzami: (…), 

 w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do dnia (…) -  umowa zawarta z lekarzem (…)  

na czas dokończenia stażu podyplomowego, 

 w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do (…) – umowa zawarta z lekarzem (…) na czas 

dokończenia stażu podyplomowego. 

Zapisy ww. umów określają wysokość wynagrodzenia stażystów,  zgodną z rozporządzeniem 

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).  

Ponadto zespół kontrolny ustalił, że w związku z zatrudnieniem w kontrolowanej 

jednostce lekarzy stażystów, Prezes Zarządu Szpitala wyznaczył koordynatorów staży 

cząstkowych: 

1. dla stażystów, którzy ukończyli staż w miesiącu (…) (lista nr 2 na str. 2 i 3 projektu 

wystąpienia pokontrolnego): 

 (…) - koordynator stażu podyplomowego w okresie (…), 

 (…) - koordynator stażu podyplomowego w okresie (…), 

 (…) - koordynator stażu podyplomowego  w okresie (…). 
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2. dla stażystów aktualnie odbywających staż (lista nr 1 i 3 na str. 2 i 3 projektu wystąpienia 

pokontrolnego): 

 (…) - koordynator stażu podyplomowego w okresie: (…), 

 (…) - koordynator stażu podyplomowego w okresie (…), 

 (…) - koordynator stażu podyplomowego w okresie (…). 

Z koordynatorami podmiot szkolący zwarł umowy na pełnienie funkcji koordynatorów staży 

cząstkowych: 

 umowy zawarte w dniach (…) oraz (…) pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ  

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze a (…), 

 umowy zawarte w dniach (…) oraz (…) pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ  

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze a (…), 

 umowy zawarte w dniach (…) oraz (…) pomiędzy Szpitalem Wojewódzkim SP ZOZ  

im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze a (…). 

Koordynatorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzają to udostępnione 

dokumenty: dyplomy ukończenia studiów i uzyskania tytułu lekarza (w przypadku 1 lekarza -

odpis dyplomu), prawa wykonywania zawodu lekarza oraz dyplomy uzyskania tytułu 

specjalisty.  

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 (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 474) opracowali  

dla stażystów indywidualne harmonogramy stażu podyplomowego lekarzy medycyny.  

Na podstawie ich analizy stwierdzono, iż określają terminy do realizacji poszczególnych staży 

cząstkowych, tj. zgodnie z ww. rozporządzeniem.  

Zastrzeżenia w obszarze indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego lekarzy 

dotyczą: 

1) braku wskazania we wszystkich harmonogramach lekarzy terminów obowiązkowych 

szkoleń dla stażystów (listy nr 1-3 na str. 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego),  

2) niewłaściwie wyznaczonego lekarzowi terminu stażu cząstkowego z zakresu 

medycyny rodzinnej - wg rozporządzenia staż powinien trwać 6 tygodni, natomiast  

z zapisów harmonogramu wynika, iż staż trwał od (…) do (…) - termin stażu skrócony 

o 6 dni osobie, która ukończyła staż w miesiącu (…) (lista nr 2 pkt 3), 

3) tabel nr 1-9, załączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego (listy nr 1 i 3  

na str. 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego).  

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym 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) stażyści aktualnie odbywający staż - 14 lekarzy (listy nr 1  

i 3 na str. 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego) prowadzą karty stażu podyplomowego 
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lekarza. Zastrzeżenia dotyczące kart stażu podyplomowego lekarzy przedstawiają załączone 

tabele nr 1-9. 

Ponadto zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia  

stażyści aktualnie odbywający staż - 14 lekarzy (listy nr 1 i 3 na str. 2 i 3 projektu wystąpienia 

pokontrolnego) prowadzą ankiety „Ocena stażu podyplomowego przez lekarza stażystę”, 

wydane im przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.  

Kontrolowana jednostka dokumentuje przebieg realizacji stażu podyplomowego lekarzy 

i prowadzi listy obecności pracowników, które uwzględniają zwolnienia lekarskie, delegacje  

i urlopy.  

W obszarze kontroli dokumentów dotyczących finansowania staży kontrolującym 

przedłożono: 

1) umowy zawarte pomiędzy Województwem Lubuskim a Szpitalem Wojewódzkim 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze wraz z załącznikami do przedmiotowych umów, na podstawie których 

Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe na realizację stażu 

podyplomowego: 

 od (…) do (…), 

 od (…) do (…), 

 od (…) do (…); 

2) listy płac koordynatorów za okres (…) – (…);  

3) listy płac lekarzy stażystów za okres (…) – (…) – płaca zasadnicza; 

4) listy płac lekarzy stażystów za okres (…) – (…) – dyżury medyczne. 

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

 miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarzy stażystów naliczano w badanych 

okresach zgodnie z rozporządzeniem 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);  

 zgodnie z dokumentami poddanymi kontroli koordynatorzy stażu podyplomowego 

lekarzy pobierali wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym 

rozporządzeniu, tj. 117 zł miesięcznie – w przypadku nadzorowania stażu jednego 

stażysty i dodatkowo w wysokości 70 zł – za nadzorowanie stażu każdego  

następnego stażysty; 

 lekarze stażyści pobierali również wynagrodzenia z tytułu dyżurów medycznych 

pełnionych w oddziałach Szpitala.  

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

medyczne w oddziałach, w których realizowane są staże cząstkowe lub część stażu 

cząstkowego.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, stażyści zobowiązani są do pełnienia  

1 dyżuru w tygodniu w wymiarze 10 godzin i 5 minut lub 2 dyżurów w tygodniu w wymiarze 

5 godzin oraz 5 godzin i 5 minut. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż lekarze 

stażyści pełnili dyżury medyczne niezgodnie z ww. rozporządzeniem. Potwierdzają  
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to udostępnione wykazy – grafiki dyżurów lekarzy stażystów za okres  (…) – (…). Zastrzeżenia 

dotyczące grafików dyżurów lekarzy stażystów przedstawiają załączone tabele nr 10 - 11. 

Analiza dokumentów udostępnionych w trakcie czynności kontrolnych wskazuje,  

iż lekarze stażyści byli właściwie kierowani do jednostek, celem odbycia:  

- szkoleń – zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego,  

- staży cząstkowych - zgodnie z listą podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży 

podyplomowych, ustaloną przez Marszałka województwa w porozumieniu z właściwą 

okręgową radą lekarską. W toku czynności kontrolnych na podstawie udostępnionych 

dokumentów stażystów ustalono, że lekarze realizowali następujące szkolenia oraz staże 

cząstkowe poza Wojewódzkim Szpitalem Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:  

1) staż - szkolenie z zakresu orzecznictwa lekarskiego – w Okręgowej Izbie Lekarskiej  

w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 w terminie (…), 

2) staż - szkolenie z zakresu prawa medycznego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej  

w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 w terminie (…), 

3) staż - szkolenie z zakresu bioetyki - w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze, 

przy ul. Batorego 71 w terminie (…), 

4) staż - szkolenie z zakresu transfuzjologii klinicznej – w Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, przy ul. Zyty 21 w Zielonej Górze w terminie (…), 

5) staż - szkolenie z zakresu profilaktyki zakażeń HIV oraz diagnostyki i leczenia  

AIDS – w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego  

w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ul. Zyty 26  

w terminie (…),  

6) staż z zakresu psychiatrii: 

 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu ((…)), 

 w Poradni Zdrowia Psychicznego z Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym 

"Integracja" s.c. Mirosława Lesiecka, Jan Grzebyk, Izabella Zarzycka w Zielonej 

Górze ((…)), 

       7)   staż z zakresu medycyny rodzinnej: 

 w SP ZOZ w Sulechowie Poradnia Lekarza POZ ((…)), 

 w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "MEDKOL"  

w Zielonej Górze ((…)), 

 w Zespole Lekarza Rodzinnego "WIGOR " s.c. w Zielonej Górze ((…)), 

 w NZOZ "MARIMED" MARIA ZAPOTOCZNA w Zielonej Górze ((…)). 

 Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że jednostka 

kontrolowana zapewnia stażystom odbywającym staż wymagania i warunki niezbędne  

do realizacji staży lekarzy (wyposażenie, pomieszczenia niezbędne do prowadzenie zajęć 

teoretycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne). Szczegółowej analizie poddano 

urządzenia znajdujące się na wyposażeniu Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
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oraz Oddziału Wewnętrznego w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wykazy 

w aktach sprawy). 

Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany 

pozytywnie z nieprawidłowościami. Odpowiedzialnym za powstałe nieprawidłowości jest 

kierownik jednostki szkolącej stażystów - Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola 

Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: 

Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowości dotyczące działań koordynatorów stażu 

podyplomowego w zakresie planowania i nadzoru przebiegu oraz dokumentowania  staży, tj.:   

1. indywidualnych harmonogramów staży podyplomowych lekarzy, którzy ukończyli staż 

    (lista nr 2 na str. 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego):  

 brak wskazania w harmonogramach terminów obowiązkowych szkoleń dla stażystów, 

 niewłaściwe wyznaczenie lekarzowi terminu stażu cząstkowego z zakresu medycyny 

rodzinnej – skrócenie stażu (lista nr 2 pkt 3 na str. 2 projektu wystąpienia 

pokontrolnego); 

 2. indywidualnych harmonogramów staży podyplomowych lekarzy, którzy aktualnie 

       odbywają staż - listy nr 1 i 3 na str. 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego: 

 brak wskazania w harmonogramach terminów obowiązkowych szkoleń dla stażystów, 

 nie stwierdzono w harmonogramach adnotacji dotyczącej aktualizacji wcześniej 

wyznaczonych terminów staży cząstkowych, która wskazywałaby związek  

z wydanymi stażystom skierowaniami na przedmiotowe staże,  

 tabele nr 1-9 załączone do projektu wystąpienia pokontrolnego wskazują niewłaściwe 

wyznaczenie terminów staży cząstkowych, tj. niezgodnie z rozporządzeniem 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); 

 3. kart stażu lekarzy stażystów aktualnie odbywających staż - listy nr 1 i 3 na str. 2 i 3 

     projektu wystąpienia pokontrolnego, co  przedstawiono w tabelach nr 1-9 załączonych  

     do projektu wystąpienia pokontrolnego (realizacja staży cząstkowych niezgodnie 

     z ww. rozporządzeniem); 

4. grafików dyżurów lekarzy stażystów, którzy ukończyli staż oraz lekarzy aktualnie 

odbywających staż (listy nr 1-3 na str. 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego),  

co przedstawiono w tabelach nr 10-11 załączonych do projektu wystąpienia pokontrolnego 

(niewłaściwa realizacja lub brak realizacji dyżurów medycznych). 

7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski: 

 Celem właściwej realizacji staży podyplomowych, w związku ze stwierdzonymi w toku 

kontroli nieprawidłowościami, opisanymi w pkt. 6 niniejszego wystąpienia pokontrolnego,  

zobowiązuję podmiot kontrolowany do: 

1. podjęcia działań naprawczych oraz przestrzegania w przyszłości przepisów prawa, 

dotyczących staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów (wynikających z ustawy  
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z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty Dz. U. z 2015, poz. 464  

z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych),  

2. zwiększenia nadzoru nad realizacją zadań przypisanych koordynatorom staży 

podyplomowych poszczególnych stażystów, zgodnie z rozporządzeniem 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), szczególnie w zakresie: 

 planowania przebiegu stażu lekarzy (tj. prawidłowego wyznaczania i aktualizowania 

terminów staży cząstkowych w indywidualnych harmonogramach stażu podyplomowego 

lekarzy, na podstawie których stażyści realizować powinni staż), 

 przebiegu realizacji stażu podyplomowego lekarzy i rzetelnego jego dokumentowania, 

między innymi w kartach stażu podyplomowego lekarzy, 

 dyżurów medycznych stażystów – przestrzegania przepisów prawa obowiązujących w tym 

zakresie. 

 

 W związku z art. 15 ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 464 z późn. 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1764). 

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO 
 

Bożena Chudak 

Dyrektor Wydziału Zdrowia 


