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Pan
Dr n. med. Marek Nikiel
Dyrektor
Dolnośląskiego Szpitala 
Specj alistycznego 
im. T. Marciniaka- 
Centrum Medycyny Ratunkowej 
we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 464) oraz § 8 Zarządzenia Nr 428 Wojewody 

Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli realizowanych przez Wojewodę 

Dolnośląskiego, Wydział Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu przeprowadził w dniu 29 stycznia 2016r. czynności kontrolne w siedzibie 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą pod nazwą Dolnośląski Szpital Specjalistyczny 

im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, w zakresie spełniania 

wymagań oraz warunków, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze, w których 

odbywane są staże podyplomowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia

28 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 474). Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2015r. do dnia

29 stycznia 2016r.

W okresie objętym kontrolą funkcję kierowniczą w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym 

im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu sprawował Pan dr n. med. 

Marek Nikiel.

Staż podyplomowy w kontrolowanym podmiocie leczniczym w dniu 1 października 2015r. 

rozpoczęło 21 lekarzy.
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Funkcję Koordynatorów stażu podyplomowego pełni 3 lekarzy zgodnie z § 7 rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty.

O rozpoczęciu kontroli podmiot leczniczy został powiadomiony pismem z dnia 13.01.2016 r. 

Protokół z przedmiotowej kontroli podpisany przez Dyrektora kontrolowanej jednostki w dniu 

23.02.2016 r. zawierał ustalenia dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację oraz 

złożone wyjaśnienia. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

W zakresie działalności jednostki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną.

Na powyższą ocenę wpływ miały następujące okoliczności:

Spełnianie warunków i wymagań przez podmiot leczniczy uprawniony 

do prowadzenia stażu podyplomowego:

A) podmiot leczniczy spełnia wymagania i warunki umożliwiające zrealizowanie programu 

stażu cząstkowego w dziedzinach: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, intensywnej 

terapii. W celu zrealizowania stażu cząstkowego z psychiatrii lekarze stażyści delegowani 

są do Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Podobnie, w celu zapewnienia realizacji stażu cząstkowego z ginekologii i położnictwa oraz 

pediatrii lekarze stażyści delegowani są do Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza 

we Wrocławiu.

Analogicznie - staż podyplomowy z zakresu medycyny rodzinnej zapewniają:

• Praktyka Lekarza Rodzinnego Grażyna Przewoźna we Wrocławiu ul. Traugutta 57/59,

• Praktyka Lekarza Rodzinnego Marlena Wiśniewska we Wrocławiu ul. Lipowa 10,

• Praktyka Lekarza Rodzinnego Ewa Stocka-Błażejewska we Wrocławiu ul. Partyzantów 

72.

Podmiot leczniczy w celu umożliwienia zrealizowania części stażu cząstkowego z zakresu 

medycyny ratunkowej deleguje lekarzy stażystów do Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

B) w kontrolowanym podmiocie zatrudnieni są lekarze posiadających kwalifikacje zawodowe 

odpowiadające rodzajowi zajęć teoretycznych i praktycznych określonych w ramowym 

programie;

C) kontrolowana jednostka posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające 

realizację ramowego programu oraz wydzielone pomieszczenie do prowadzenia zajęć 

teoretycznych;



D) podmiot leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, zapewniając tym samym

realizacę programu staży cząstkowych w odpowiednich obszarach medycyny.

n.

Analiza dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu:

1. Zawarcie umowy z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego o realizację stażu 

podyplomowego lekarzy stażystów -  umowa Nr SN 32/7/2015 - nastąpiło zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2012r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474);

2. Zawarcie umów z lekarzami stażystami -  nastąpiło prawidłowo;

3. Zawarcie umów z koordynatorami stażu w sprawie powierzenia czynności 

koordynatora szkolenia lekarzy stażystów -  nastąpiło prawidłowo;

4. Dokumentacja kadrowa stażystów odbywających staż podyplomowy, w tym wymiar 

czasu pracy i wymiar pełnionego dyżuru medycznego są prowadzone i nadzorowane 

prawidłowo;

5. Dokumentacja dotycząca finansowania stażu podyplomowego lekarza - sporządzana 

była terminowo i rzetelnie;

6. Listy obecności stażysty - prowadzone były kompletne;

7. Liczba stażystów odbywających staż podyplomowy w kontrolowanej jednostce - 

zgodna z wykazem sporządzonym przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu;

8. Lekarze pełniący funkcję koordynatorów posiadają kwalifikacje zawodowe

do przeprowadzania zajęć teoretycznych i praktycznych stażystów oraz nadzorują 

zdobywanie przez stażystów wymaganych treści merytorycznych.

III.

Realizacja zadań przez koordynatora stażu podyplomowego w zakresie :

A) ustalenia indywidualnego harmonogramu realizacji stażu podyplomowego;

B) zapoznania stażystów, przed rozpoczęciem stażu, z ramowym programem 

i indywidualnym harmonogramem stażu, sposobem jego dokumentowania w karcie 

stażu oraz obowiązkami i uprawnieniami lekarzy stażystów;

C) kierowania do odbywania staży cząstkowych lub jego części oraz szkoleń;

D) dokonywania okresowych ocen przebiegu stażu;

E) wystawiania lekarzom stażystom opinii zawodowej;

F) organizowanie i przeprowadzanie seminariów z lekarzami realizującymi staż 

podyplomowy,

odbywała się prawidłowo i była rzetelnie nadzorowana.



Realizacja zadań przez lekarzy stażystów - prowadzenie karty stażu podyplomowego 

w zakresie:

A) odnotowania danych lekarza stażysty i okresu zatrudnienia opatrzonego datą, podpisem 

i pieczęcią kierownika podmiotu uprawnionego;

B) prowadzenia kart stażu podyplomowego oraz ankiety „Ocena stażu podyplomowego 

lekarza”

C) zaliczania zakończonego stażu cząstkowego,

D) odnotowania danych koordynatora zatwierdzonych datą, podpisem i pieczęcią 

kierownika podmiotu uprawnionego,

prowadzona była wg wymogów ustawowych.

W związku z przeprowadzoną kontrolą oraz wobec pozytywnej oceny 

i niestwierdzenia nieprawidłowości w ocenianym obszarze, zaleceń pokontrolnych nie 

sporządzono.

Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
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