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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (dalej ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty – Dz. U. z 2019 r.
poz. 537) przeprowadzona została kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Garwolinie (dalej SPZOZ w Garwolinie), mieszczącym
się przy ul. Lubelskiej 50.
Tematyka kontroli obejmowała prawidłowość odbywania stażu podyplomowego
przez lekarzy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz ramowym programem stażu
lekarza.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2018 r. do dnia zakończenia czynności
kontrolnych.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole
kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 19 sierpnia 2019 r., przekazuję Panu Dyrektorowi
niniejsze wystąpienie pokontrolne.
W trakcie kontroli ustalono, że zgodnie z treścią zarządzenia Nr 90/19 Marszałka
Województwa Mazowieckiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów
uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, SPZOZ
w Garwolinie uprawniony był do realizacji stażu podyplomowego lekarza. W okresie
objętym kontrolą w ww. podmiocie leczniczym staż podyplomowy odbywało trzynastu lekarzy
stażystów, z którymi w celu przygotowania zawodowego – zgodnie a art. 15 ust. 3d ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zawarte zostały umowy o pracę na czas określony,
w tym dziewięciu stażystów od 1 października 2018 r. do 31 października 2019 r. jeden
stażysta od 1 marca 2019 r. do 31 marca 2020 r. oraz trzech stażystów którym przedłużono okres
odbywania stażu, odpowiednio do: 24 stycznia 2020 r., 30.08.2019 r. i 30.06.2021 r.
Placówka zapewniała realizację ramowego programu stażu podyplomowego lekarza.
Zaplanowane staże cząstkowe realizowane były zgodnie z harmonogramem. Podmiot
zawarł stosowną umowę z uprawnionym podmiotem, do którego lekarze stażyści kierowani
byli w celu zrealizowania stażu cząstkowego w dziedzinie psychiatrii, której realizacji nie mógł
zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych.
Kontrolowany podmiot zabezpieczał odpowiednie warunki dydaktyczne oraz zaplecze
diagnostyczno-terapeutyczne
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określonymi

w

realizację
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26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
– Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.
Staż podyplomowy nadzorowało dwóch koordynatorów – specjalistów w dziedzinie
chorób wewnętrznych, z których jeden jednocześnie był specjalistą w dziedzinie reumatologii.
Koordynatorzy
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przebiegu

stażu

oraz
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i prowadzili seminaria w ramach realizacji staży cząstkowych. W trakcie odbywanych
staży

cząstkowych

stażyści

wykonywali

wszystkie

czynności

i

zadania

przy

udziale

i pod nadzorem opiekunów, spełniających wymagania określone w art. 15 ust. 3a ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
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Podsumowując powyższe ustalenia informuję Pana Dyrektora, że w zakresie stanowiącym
przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Artur Subda
Dyrektor Wydziału Kontroli
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