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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 2015 r., poz. 464),
przeprowadzona została kontrola problemowa w Wojskowym Instytucie Medycznym, mieszczącym
się przy ul. Szaserów 128 w Warszawie.
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 2014 r. do dnia zakończenia czynności
kontrolnych.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole
kontroli, podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 29 kwietnia 2015 r., przekazuję Panu Dyrektorowi
niniejsze wystąpienie pokontrolne.

W trakcie kontroli ustalono, że zgodnie z treścią zarządzenia Nr 314/12 Marszałka
Województwa Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów
uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub części stażu
cząstkowego lekarza, lekarza dentysty, Wojskowy Instytut Medyczny uprawniony był do realizacji
stażu podyplomowego lekarza. W okresie objętym kontrolą w podmiocie staż podyplomowy
odbywało 28 lekarzy stażystów, z którymi w celu przygotowania zawodowego – zgodnie z art. 15
ust. 3d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – zawarte zostały umowy o pracę na czas
określony, od 1 października 2014 r. do 31 października 2015 r. Ponadto dwie stażystki,
które rozpoczęły odbywanie stażu z dniem 1 października 2013 r., mają przedłużony staż z powodu
urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Zgodnie z nowymi umowami o pracę terminy stażu
zostały im przedłużone odpowiednio do 31 października 2015 r. i 11 stycznia 2016 r.
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z harmonogramem. Podmiot zawarł stosowne umowy z uprawnionymi podmiotami, do których
lekarze stażyści kierowani byli w celu zrealizowania staży cząstkowych w dziedzinie położnictwa
i neonatologii.
Kontrolowany podmiot zabezpieczał odpowiednie warunki dydaktyczne oraz zaplecze
diagnostyczno-terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu, zgodnie
z normami określonymi w rozporządzeniu w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza
dentysty.
Staż podyplomowy nadzorowało trzech koordynatorów szkolenia lekarzy, z których jeden
był specjalistą w dziedzinie pediatrii oraz medycyny rodzinnej, drugi – w dziedzinie transfuzjologii
klinicznej, a trzeci lekarz był specjalistą w dziedzinach: chorób wewnętrznych, gastroenterologii
i chorób zakaźnych. W okresie od 1 do 31 października 2014 r. staż podyplomowy nadzorowało
dodatkowo 3 koordynatorów szkolenia stażystów, którzy byli specjalistami w dziedzinie chorób
wewnętrznych. Jeden lekarz jednocześnie był specjalistą w dziedzinach chorób płuc i alergologii,
a drugi – medycyny ratunkowej. Z koordynatorami zostały podpisane odrębne umowy cywilnoprawne na wykonywanie czynności związanych z koordynacją stażu.
Koordynatorzy przeprowadzali okresowe oceny przebiegu stażu oraz organizowali
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 pragnę poinformować Pana Dyrektora, że w zakresie
stanowiącym przedmiot kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Edyta Ostrowska
Dyrektor
Wydziału Kontroli
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