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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/15/060 - Kształcenie  i przygotowanie zawodowe kadr medycznych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach  

Kontrolerzy Anna Hulboj, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr 94780 z dnia 9 czerwca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1 – 2) 
Iwona Soroczyńska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr 94781 z dnia 10 czerwca 2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3 – 4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach1 
ul. Jagiellońska nr 25  
40-032 Katowice 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Litwa, Wojewoda Śląski  
(dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

Wojewoda Śląski prawidłowo sprawował nadzór nad odbywaniem stażu 
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Korzystając z przysługujących mu 
uprawnień, przeprowadzał wizytacje, których przedmiotem było sprawdzenie 
spełniania wymogów stawianych podmiotom prowadzącym staż podyplomowy,  
a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wydawał zalecenia pokontrolne  
i egzekwował ich realizację. Informacje o wynikach przeprowadzanych wizytacji były 
przekazywane Marszałkowi Województwa Śląskiego i właściwej okręgowej izbie 
lekarskiej.       

Powołani przez Wojewodę Śląskiego konsultanci wojewódzcy prowadzili nadzór nad 
stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego kadr 
medycznych. W szczególności przeprowadzali kontrole w podmiotach leczniczych 
oraz sporządzali opinie i oceny dotyczące szkolenia podyplomowego 
i specjalizacyjnego. Podejmowane działania wykazywali w rocznych raportach 
składanych Wojewodzie Śląskiemu i właściwemu konsultantowi krajowemu. 

Prawidłowo i terminowo realizowane były zadania wojewody w zakresie 
prowadzonych postępowań kwalifikacyjnych o skierowanie na szkolenie 
specjalistyczne.  

Usunięta w toku kontroli nieprawidłowość, dotycząca niepowiadomienia Ministra 
Zdrowia o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego przez czterech cudzoziemców, 
miała charakter formalny i nie miała wpływu na dokonaną ocenę.  

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór nad realizacją staży podyplomowych lekarzy 
i lekarzy dentystów  
W latach 2013 – 2015 (do 31 maja), pracownicy Wydziału Nadzoru nad Systemem 
Opieki Zdrowotnej3 Urzędu przeprowadzili, zgodnie z planem kontroli,  16 wizytacji 
podmiotów prowadzących staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, z tego 
w 2013 r. – pięć, w 2014 r. – osiem i w 2015 r. – trzy (na siedem planowanych na 
cały rok).  

Przedmiotem wizytacji była ocena spełniania wymogów stawianych podmiotom 
prowadzącym staż podyplomowy, określonych w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza 
dentysty4. W szczególności sprawdzano:  uprawnienia  koordynatorów i opiekunów 
stażu, indywidualne harmonogramy stażu, odbywanie przez stażystów dyżurów 
medycznych w wymaganych wymiarach, prowadzenie akt osobowych stażystów 
oraz rozliczenia z Marszałkiem Województwa Śląskiego dokonywane na podstawie 
umów o finansowanie realizacji stażu podyplomowego lekarzy. W jednym 
przypadku, po zakończeniu czynności w jednostce, wezwano podmiot leczniczy do 
złożenia wyjaśnień i przedłożenia zestawień obejmujących przyporządkowanie 
stażystów koordynatorom.  

W wyniku sześciu wizytacji stwierdzono nieprawidłowości, które dotyczyły przede 
wszystkim:  

1) odbywania dyżurów lekarskich przez lekarzy stażystów niezgodnie 
z wymaganym  wymiarem (w trzech przypadkach);  

2) zawarcia przez podmiot kontrolowany umów o przyjmowanie lekarzy w celu 
odbycia stażu cząstkowego z podmiotem nieznajdującym się na liście 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych (ustalonej 
przez  Marszalka Województwa Śląskiego), bądź zawarcia takiej umowy 
z niewłaściwym podmiotem, tj. z przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego 
(w dwóch przypadkach); 

3) wyznaczenia koordynatora, który nie był  opiekunem nadzorującym staż 
cząstkowy stażysty w dziedzinie chorób wewnętrznych, w sytuacji gdy stażystów 
było mniej niż pięciu (w dwóch przypadkach); 

4) dopuszczenia do pracy stażysty bez aktualnego zaświadczenia o zdolności do 
pracy na zajmowanym stanowisku (w dwóch przypadkach); 

5) nadzorowania przez jednego koordynatora więcej niż 10 stażystów (w dwóch 
przypadkach); 

6) zaniżanie wynagrodzenia koordynatorom stażu (w dwóch przypadkach).  

W przypadku powyższych wizytacji sformułowano zalecenia o podjęcie działań 
w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, jak również otrzymano, w terminie 
30 dni, informacje o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych  
w celu ich realizacji.  

W pozostałych 10 przypadkach odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych, 
z tego w trzech przypadkach – z powodu usunięcia nieprawidłowości przed 

                                                      
3 Zwanego dalej „Wydziałem”. 
4 Dz. U. z 2014 r. poz.  474. 
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wystosowaniem wystąpienia pokontrolnego, a w siedmiu – wobec nie stwierdzenia 
nieprawidłowości.  

W przypadku wszystkich 16 wizytacji Wojewoda Śląski skorzystał z przysługującego 
mu uprawnienia, określonego w art. 15 ust. 6c pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty5 i przesłał wystąpienia do wiadomości 
Marszałkowi Województwa Śląskiego oraz do właściwej okręgowej izby lekarskiej.   

W badanym okresie Wojewoda Śląski nie występował do  Marszałka Województwa 
Śląskiego o skreślenie podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do 
prowadzenia staży podyplomowych. 

 (dowód: akta kontroli str. 9 – 27)   

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Działalność konsultantów wojewódzkich w ochronie 
zdrowia 
2.1. W 2013 r. funkcję konsultanta wojewódzkiego sprawowało 86 osób (z tego 
73 w dziedzinach lekarskich, sześciu – w dziedzinach dentystycznych, dwóch – 
w dziedzinach farmacji, trzech – w dziedzinach pielęgniarstwa i dwóch w innych 
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia). W następnych dwóch 
latach liczba konsultantów wzrosła do 88 – w 2014 r. powołano konsultanta 
w dziedzinie lekarskiej (perinatologia), a w 2015 r. – w dziedzinie farmacji szpitalnej. 

(dowód: akta kontroli str. 28 – 38) 

Na lata 2013 – 2015 Wojewoda Śląski nie powołał konsultantów wojewódzkich: 

― w dziedzinach, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 
stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów6, tj. choroby 
płuc dzieci; endokrynologia ginekologiczna i rozrodczość (procedura powołania 
konsultanta w toku); gastroenterologia; intensywna terapia; medycyna lotnicza; 
medycyna morska i tropikalna; nefrologia dziecięca; neuropatologia; pediatria 
metaboliczna; 

― w dziedzinach pielęgniarstwa: onkologicznego; diabetologicznego; rodzinnego; 
psychiatrycznego; przewlekle chorych i niepełnosprawnych; anestezjologicznego 
i intensywnej terapii; chirurgicznego i operacyjnego; ratunkowego; 
pediatrycznego; opieki paliatywnej; 

― w dziedzinie farmacji przemysłowej; 

― w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, tj. fizyka medyczna; 
inżynieria medyczna; neurologopedia; zdrowie środowiskowe. 

Zastępca Dyrektora Wydziału wyjaśniła, że w powyższych przypadkach nadzór  
nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego sprawowali konsultanci  
w dziedzinach pokrewnych lub konsultanci krajowi. Wskazała również na brak 
specjalistów w ww. dziedzinach lekarskich, spowodowany niedawnym ich 
wprowadzeniem. 

(dowód: akta kontroli str. 41 – 43)   

2.2. Podstawowym opracowaniem obejmującym między innymi diagnozę 
demograficzną i epidemiologiczną, analizę stanu wykorzystania zasobów 
osobowych i rzeczowych oraz analizę potrzeb zdrowotnych była roczna Ocena 
                                                      
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 464, zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”. 
6 Dz. U. z 2013 r., poz. 26, zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie specjalizacji”. 
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zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego, opracowana 
przez pracowników Urzędu za lata 2013–2014. Dokument ten obejmował 
następujące części:  

― Stacjonarna opieka zdrowotna w województwie śląskim – infrastruktura 
i funkcjonowanie; 

― Dane opracowane na podstawie Badania Chorobowości Szpitalnej 
w województwie śląskim; 

― Ocena funkcjonowania i dostępności świadczeń w systemie opieki zdrowotnej; 

― Charakterystyka województwa śląskiego na tle Polski; 

― Ocena funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, dostępności i jakości 
świadczeń w systemie opieki zdrowotnej w województwie śląskim na podstawie 
kontroli przeprowadzonych w oparciu o art. 65 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej7 oraz w oparciu o art. 111 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r o działalności leczniczej8. 

Ponadto w Urzędzie opracowano za lata 2013–2014 roczne analizy, które  
obejmowały następujące zagadnienia: ambulatoryjna, specjalistyczna opieka 
zdrowotna; choroby układu krążenia; gruźlica; nowotwory złośliwe; personel 
medyczny zatrudniony w ochronie zdrowia; opieka psychiatryczna; cukrzyca; 
stacjonarna opieka zdrowotna; umieralność niemowląt oraz ochrona zdrowia kobiet 
i dzieci; zachorowania i zgony na gruźlicę; zdrowie psychiczne mieszkańców 
województwa śląskiego. 

Powyższe analizy oraz opinie konsultantów wojewódzkich w sprawie liczby miejsc 
specjalizacyjnych były podstawą wniosków Wojewody Śląskiego do Ministra 
Zdrowia o utworzenie miejsc w trybie rezydentury. Z wniosków tych wynikało, 
że w okresie objętym kontrolą największe zapotrzebowanie występowało 
w przypadku specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, anestezjologii 
i intensywnej terapii oraz chirurgii ogólnej.  

(dowód: akta kontroli str. 47 – 49)  

W sprawie wykorzystania przedmiotowych analiz w procesie rozpoznawania potrzeb 
kształcenia specjalistów Zastępca Dyrektora Wydziału wyjaśniła między innymi, 
że: „Opracowania te adresowane są do osób i podmiotów zaangażowanych 
w podejmowanie działań na rzecz zabezpieczenia optymalnego poziomu 
specjalistycznej kadry medycznej na terenie województwa śląskiego, przede 
wszystkim służą one konsultantom wojewódzkim. Dodatkowo w przypadku 
indywidualnych potrzeb konsultantów wojewódzkich opracowywane są dodatkowe 
informacje (generowane z baz danych systemu statystyki medycznej i rejestru 
lekarzy odbywających specjalizację na terenie województwa śląskiego). 
Wnioskowanie w zakresie rozpoznawania potrzeb co do ilości kształconych 
specjalistów na podstawie wyżej wymienionych zestawień odbywa się przed każdym 
postępowaniem kwalifikacyjnym. Kolejnym etapem jest weryfikacja ustalonych 
potrzeb w zestawieniu z ilością podmiotów i wolnych miejsc szkoleniowych oraz 
aktualną liczbą lekarzy odbywających specjalizację, tak aby w miarę możliwości nie 
dopuścić do zablokowania możliwości odbywania specjalizacji w danej dziedzinie na 
okres kilku lat”. 

(dowód: akta kontroli str. 47 – 49)  

                                                      
7 Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm. 
8 Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm. 
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2.3. Konsultanci wojewódzcy nadzorowali kształcenie i doskonalenie zawodowe 
kadr medycznych (lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, 
farmaceutów, osób wykonujących inne zawody medyczne lub zawody mające 
zastosowanie w ochronie zdrowia), w szczególności poprzez kontrole 
przeprowadzane w podmiotach działalności leczniczej, na podstawie art. 10 ust. 1 
pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia9.  
Przedmiotem tych kontroli była m.in. realizacja kształcenia i doskonalenia 
zawodowego kadr  medycznych w zakresie wynikającym z programów kształcenia, 
w tym prowadzenie stażu podyplomowego i specjalizacji oraz doskonalenia 
zawodowego wynikającego z programów szkoleniowych. 

Ponadto nadzór konsultantów nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego 
i szkolenia specjalizacyjnego polegał na formułowaniu oceny poziomu kształcenia 
podyplomowego kadr medycznych w ujęciu jakościowym (poziomu wiedzy 
merytorycznej) i ujęciu ilościowym (poziomu zabezpieczenia miejsc szkoleniowych, 
liczby jednostek akredytowanych i uruchamianych miejsc specjalizacyjnych 
w poszczególnych postępowaniach kwalifikacyjnych).  

Nadzór konsultantów polegał również na uczestniczeniu w egzaminach kończących 
proces szkolenia specjalizacyjnego10, opiniowaniu programów specjalizacyjnych11, 
przygotowywaniu kursów, sympozjów i konferencji.  

(dowód: akta kontroli str. 50 – 57)  

Zgodnie z art. 14 ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o konsultantach, 
za lata 2013–2014 konsultanci wojewódzcy złożyli Wojewodzie Śląskiemu oraz 
właściwemu konsultantowi krajowemu raporty roczne (według ustalonego wzoru12), 
dokumentujące wykonywanie zdań, o których mowa w art. 9 i 10 ustawy 
o konsultantach,  w zakresie obejmującym reprezentowaną dziedzinę medycyny.  

We wszystkich raportach zawarto: 

− informacje o przeprowadzonych kontrolach podmiotów leczniczych wraz z oceną 
ich pracy, w tym o kontrolach na zlecenie innych instytucji; 

− informacje o nadzorze sprawowanym nad szkoleniem podyplomowym poprzez 
dokonywanie ocen: zabezpieczenia potrzeb kadrowych w reprezentowanej 
dziedzinie, kwalifikacji wyższego personelu medycznego, potrzeb szkoleniowych, 
zapotrzebowania na średni personel medyczny i inny personel wspomagający;  

− informacje o nadzorze sprawowanym poprzez: uczestnictwo w egzaminach 
kończących proces szkolenia specjalizacyjnego, występowanie z wnioskami 
o zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych, opiniowanie programów 
specjalizacyjnych, przygotowywanie kursów, sympozjów i konferencji;  

− opinie i konsultacje, w tym także w zakresie staży podyplomowych lekarzy 
i lekarzy dentystów, z uwzględnieniem oceny poziomu realizacji programu 
stażowego; 

− oceny zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa opracowane na 
podstawie prognozowania potrzeb zdrowotnych populacji w reprezentowanej 
dziedzinie, oceny kontraktacji usług medycznych, wnioski i uwagi z całorocznej 

                                                      
9 Dz. U. z 2015 r., poz. 126, zwanej dalej „ustawą o konsultantach”. 
10 Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (PES), o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. 
11 O których mowa w art. 16f ust. 1, 3 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.  
12 Wzór raportu rocznego został przedstawiony i przyjęty do stosowania na spotkaniu konsultantów wojewódzkich z Wojewodą 
Śląskim, zorganizowanym w dniu 26 lutego 2013 r. 
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działalności dotyczące w szczególności potrzeb i problemów do rozwiązania 
w danej dziedzinie. 

(dowód: akta kontroli str. 60 – 66, 296)    

2.4. Konsultanci wojewódzcy przeprowadzali kontrole w podmiotach udzielających 
świadczeń zdrowotnych w oparciu o roczne harmonogramy sporządzane w terminie 
do 31 grudnia roku poprzedniego. W latach 2013–2015 (do maja 2015 r.) do Urzędu 
wpłynęło 348 protokołów kontroli (z tego 192 w 2013 r., 145 w 2014 r. i 11 
w 2015 r.). Zakres powyższych kontroli obejmował staże podyplomowe 
w 87 przypadkach, a specjalizacje lekarzy – w 106 przypadkach.   

W wyniku badania próby 35 kontroli (10%), które dotyczyły staży podyplomowych 
lub specjalizacji lekarzy ustalono, że obejmowały one zakresy kontroli określone 
w art. 10 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy o konsultantach. Zgodnie z opracowanym 
w Urzędzie wzorem13, protokoły tych kontroli zawierały ocenę:  

− kadry medycznej pod względem zabezpieczenia udzielanych świadczeń 
medycznych oraz realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego w zakresie 
wynikającym z programów kształcenia, w tym: prowadzenia stażu 
podyplomowego i specjalizacji oraz realizacji doskonalenia zawodowego 
wynikającego z programów szkoleniowych; 

− warunków udzielania świadczeń medycznych, tj. organizacji jednostki 
kontrolowanej, w tym danych liczbowych dotyczących, łóżek, sal, hospitalizacji, 
czasu oczekiwania na przyjęcie (planowe i w pilnych przypadkach), średniego 
czasu hospitalizacji z uwzględnieniem przyczyn oczekiwania na przyjęcie, 
a w przypadku kontroli oddziału zabiegowego – także danych liczbowych 
dotyczących: zabiegów operacyjnych, stosunku pacjentów operacyjnych do 
nieoperacyjnych, zabiegów operacyjnych wykonywanych w czasie dyżurów 
i w dni wolne od pracy; 

− wyposażenia w związku z zakresem wykonywanych świadczeń 
zdrowotnych; 

− dokumentacji medycznej; 

− dostępności świadczeń zdrowotnych, w tym: czasu pracy podmiotu, czasu 
oczekiwania na planowaną poradę, świadczenie zdrowotne lub przyjęcie na 
oddział, przyczyn oczekiwania na powyższe świadczenia, informacji dla 
pacjentów. 

Konsultanci stwierdzili nieprawidłowości w toku dziewięciu kontroli. W przypadku 
pięciu były one związane z kształceniem kadr medycznych - polegały na 
przekazaniu do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego14  niezgodnego 
ze stanem faktycznym oświadczenia dotyczącego spełniania warunku prowadzenia 
specjalizacji w trybie modułowym (w czterech przypadkach)15 oraz nieobecności 
stażysty w jednostce kontrolowanej (w jednym przypadku).  

W pozostałych przypadkach nieprawidłowości polegały na: nieumieszczaniu 
epikryzy16 w historii choroby każdego pacjenta; braku w dokumentacji laboratoryjnej 
procedury podwykonawcy; braku kart kontroli wewnątrzlaboratoryjnych; 
niewykonaniu wszystkich elementów architektonicznych i użytkowych zawartych 

                                                      
13 Wzór protokołu kontroli został przedstawiony i przyjęty do stosowania na spotkaniu konsultantów wojewódzkich z Wojewodą 
Śląskim, zorganizowanym w dniu 26 lutego 2013 r. 
14 Zwanego dalej „CMKP”. 
15 Na dwóch oddziałach laryngologicznych i dwóch oddziałach otorynolaryngologicznych nie spełniono wymogu 
przeprowadzenia w ciągu roku 1000 zabiegów średnich i dużych (według katalogu NFZ). 
16 Analityczne omówienie przyczyn i przebiegu choroby po jej zakończeniu. 
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w programie dostosowawczym; niezgodnym z obowiązującymi standardami 
prowadzeniu dokumentacji medycznej, tj. kart zgód i upoważnień, kart zleceń oraz 
oceny stanu odżywiania pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 67 – 107) 

We wszystkich dziewięciu przypadkach sformułowano zalecenia pokontrolne 
dotyczące podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, 
w szczególności o skorygowanie informacji dla CMKP dotyczących spełniania 
warunku prowadzenia specjalizacji w trybie modułowym. Osiem jednostek 
powiadomiło konsultantów oraz Wojewodę Śląskiego za pośrednictwem Dyrektora 
Wydziału o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od daty otrzymania 
protokołu. W jednym przypadku zalecenie pokontrolne (skorygowanie informacji dla 
CMKP) stało się bezprzedmiotowe, gdyż jednostka utraciła uprawnienia do 
prowadzenia specjalizacji w trybie modułowym.   

Oprócz zaleceń pokontrolnych sformułowanych w związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami, w dziewięciu protokołach kontroli konsultanci odnotowali 
również sugestie, dotyczące m.in.: zakupu sprzętu medycznego, modernizacji bazy 
lokalowej, zatrudnienia dodatkowego personelu. Zastępca Dyrektora Wydziału 
wyjaśniła, że: „Realizacja sugerowanych rozwiązań nie jest obowiązkowa i zależy od 
sytuacji i możliwości finansowych podmiotu kontrolowanego”. 

(dowód: akta kontroli str. 41 – 44, 67 – 107, 293 – 295) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

3. Dostępność do specjalizacji i nadzór nad szkoleniami 
specjalizacyjnymi 
3.1. W okresie poprzedzającym postępowania kwalifikacyjne o skierowanie na 
szkolenie specjalizacyjne, Wojewoda Śląski zwracał się do konsultantów 
wojewódzkich o określenie  liczby miejsc szkoleniowych, które należy uruchomić  
na dane postępowania w podziale na tryb rezydencki i pozarezydencki, 
z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych obywateli oraz dostępności świadczeń 
w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa śląskiego. W przypadku 
wakatu na stanowiskach konsultantów – liczbę miejsc specjalizacyjnych ustalał 
Wojewoda Śląski, po przeanalizowaniu sytuacji w tych dziedzinach, a  także 
korzystał z informacji zawartych w raportach rocznych poprzednich konsultantów 
wojewódzkich. Ponadto, rozpoznania potrzeb zdrowotnych oraz dostępności do 
świadczeń dokonywano w oparciu o analizy, opracowania i oceny sporządzane 
przez pracowników Wydziału. W opracowaniach tych, udostępnianych na stronach 
internetowych Urzędu, analizowano jak kształtowało się zainteresowanie lekarzy 
daną dziedziną w poprzednich postępowaniach kwalifikacyjnych oraz uwzględniano 
informacje zgłaszane przez lekarzy, ordynatorów, dyrektorów podmiotów 
leczniczych o potrzebie uruchomienia miejsc szkoleniowych w określonym trybie. 
Na podstawie otrzymanych opinii od konsulatów wojewódzkich Wojewoda Śląski 
przesyłał do Ministra Zdrowia informacje o wolnych miejscach szkoleniowych 
i zapotrzebowaniu na rezydentury w poszczególnych dziedzinach. Stan wolnych 
miejsc szkoleniowych określany był przy pomocy publikowanych przez Centrum 
Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie „List jednostek 
organizacyjnych prowadzących specjalizację lekarzy i lekarzy dentystów na 
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej”.   

(dowód: akta kontroli str. 108 –111)   

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące prowadzenia analiz potrzeb zdrowotnych 
obywateli17 Dyrektor  Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Katowicach18 podała, że jednostka ta, realizując funkcje płatnika, 
finansuje świadczenia zdrowotne i w tym celu tworzy corocznie plan zakupu 
świadczeń, w ramach którego definiowane są priorytety (centralne i regionalne). Jak 
wskazała, plan ten stanowi wystarczające narzędzie do efektywnego i adekwatnego 
gospodarowania środkami przeznaczonymi na kontraktowanie świadczeń opieki 
zdrowotnej przy uwzględnieniu zapotrzebowania świadczeniobiorców. Biorąc 
powyższe pod uwagę, Oddział NFZ w procesie planowania zakupu świadczeń 
w latach 2013 – 2015 nie przeprowadzał dodatkowych analiz zapotrzebowania na 
świadczenia zdrowotne, w celu sprawdzenia czy liczba specjalistów w danej 
dziedzinie medycyny na terenie województwa śląskiego jest adekwatna do potrzeb 
populacji województwa. Prowadzone są natomiast cyklicznie analizy dotyczące 
niskiego poziomu realizacji świadczeń. W przypadku stwierdzenia, że przyczyną 
niewykonania kontraktu był niewystarczający czas pracy personelu, podejmowane 
są działania zobowiązujące podmioty lecznicze do wydłużenia pracy poradni lub 
pozyskania dodatkowych lekarzy specjalistów. Dyrektor Oddziału NFZ podała 
ponadto, że Wojewoda Śląski nie występował z wnioskiem o udostepnienie 
informacji w zakresie potrzeb zdrowotnych obywateli.  

(dowód: akta kontroli str. 146 – 192)   

3.2. W latach 2013–2015 (do 31 maja) Wojewoda Śląski wnioskował do Ministra 
Zdrowia o utworzenie 1 351 miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury, z tego 
490 w 2013 r., 538 w 2014 r. i 323 w 2015 r. Największe zapotrzebowanie w latach 
2013–2014 wystąpiło w przypadku specjalizacji w dziedzinach: chorób 
wewnętrznych (odpowiednio: 90 i 95 miejsc), anestezjologii i intensywnej terapii 
(odpowiednio 42 i 40 miejsc) oraz chirurgii ogólnej (po 40 miejsc). Największe 
zapotrzebowanie w 2015 r. wystąpiło w przypadku specjalizacji w dziedzinach: 
chorób wewnętrznych (30 miejsc), anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii 
oraz kardiologii (po 20 miejsc).   

W 2013 r. przyznano 292 miejsca w trybie rezydentury (59,6% zapotrzebowania), 
w tym w dziedzinach: chorób wewnętrznych 50 miejsc (55,6% zapotrzebowania),  
anestezjologii i intensywnej terapii 32 miejsca (76,2% zapotrzebowania) oraz 
chirurgii ogólnej 16 miejsc (40,0% zapotrzebowania). W trybie pozarezydenckim 
utworzono łącznie 592 miejsca specjalizacyjne, w tym najwięcej w dziedzinach: 
choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna i choroby zakaźnie (odpowiednio 75, 33 i 30 
miejsc).  

W 2014 r. przyznano 248 miejsca w trybie rezydentury (46,1% zapotrzebowania), 
w tym w dziedzinach: anestezjologii i intensywnej terapii 26 miejsc (65,0% 
zapotrzebowania), chorób wewnętrznych 24 miejsca (25,3% zapotrzebowania) 
i chirurgii ogólnej dziewięć miejsc (22,5% zapotrzebowania). W dziedzinach geriatrii 
i patomorfologii uzyskano więcej miejsc specjalizacyjnych niż wnioskowano 
(odpowiednio 28 na jedno i siedem na 13 wnioskowanych). Zastępca Dyrektora 
Wydziału wyjaśniła: „Działania Ministra Zdrowia miały na celu budowanie 
kompleksowego systemu opieki medycznej nad osobami starszymi, zapewnienie 
odpowiedniej opieki nad dziećmi oraz dostosowanie systemu kształcenia lekarzy do 
wprowadzonych zmian w leczeniu onkologicznym. Przyznanie maksymalnej liczby 
miejsc rezydenckich w wybranych dziedzinach medycyny, w tym głównie 
priorytetowych, było zachętą dla młodych lekarzy do kształcenia w specjalizacjach 

                                                      
17 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1096), zwanej dalej „ustawą o NIK”. 
18 Zwanego dalej „Oddziałem NFZ”. 
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deficytowych. Na etapie zgłaszania zapotrzebowania na rezydentury w październiku 
2014 r. Wojewoda Śląski nie dysponował informacją o planowanym zwiększeniu 
liczby miejsc szkoleniowych oraz podmiotów uprawnionych”. W trybie 
pozarezydenckim utworzono łącznie 677 miejsc, w tym najwięcej w dziedzinach: 
choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna i neurologia (odpowiednio 60, 41 i 39 miejsc).  

 W 2015 r. przyznano 155 miejsc w trybie rezydentury (48,0% zapotrzebowania), 
w tym w dziedzinach: chorób wewnętrznych pięć miejsc (16,7% zapotrzebowania), 
anestezjologii i intensywnej terapii 20 miejsc (100% zapotrzebowania), neonatologii 
(100% zapotrzebowania). W trybie pozarezydenckim utworzono łącznie 382 
miejsca, w tym najwięcej w dziedzinach: choroby wewnętrzne, neurologia i chirurgia 
ogólna (odpowiednio 40, 22 i 19 miejsc).  

W okresie objętym kontrolą szkolenie specjalizacyjne realizowało:   

− w 2013 r. – 578 podmiotów, spośród 633 posiadających akredytację  
(żaden z podmiotów nie utracił uprawnienia do prowadzenia szkolenia 
specjalistycznego, a 10 uległo likwidacji); 

− w 2014 r. – 588 podmiotów, spośród 653 posiadających akredytację (54 placówki 
utraciły uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalistycznego,  
a sześć zostało zlikwidowanych); 

− do 31 maja 2015 r. – 582 podmioty, spośród 672 posiadających akredytację (56 
placówek utraciło uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalistycznego, 
a dwie zlikwidowano).      

W okresie objętym kontrolą miejsce szkolenia specjalizacyjnego zmieniło 250 
lekarzy (100 w 2013 r., 85 w 2014 r. i 65 w 2015 r.). Najczęściej wskazywanymi 
przyczynami tej zmiany były: rozwój zawodowy / podążanie za mentorem (26,0%), 
sytuacja rodzinna (19,2%) oraz korzystniejsza lokalizacja podmiotu szkolącego 
(14,0%).    

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 maja 2015 r. specjalizacje ukończyło 1 104 
lekarzy, z czego: 494 w 2013 r., 493 w 2014 r. i 117 w 2015 r. Spośród powyższych 
lekarzy najwięcej uzyskało specjalizację w dziedzinach medycyny: choroby 
wewnętrzne – 114 (10,3%), kardiologia – 110 (10,0%) oraz anestezjologia 
i intensywna terapia – 68 (6,2%). 

Z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne skreślono: 131 w 2013 r.,  
105 w 2014 r. i 42 lekarzy w okresie od stycznia do maja 2015 r.    

(dowód: akta kontroli str. 193 – 234)   

 3.3. W latach 2013–2015 (do dnia zakończenia kontroli) w Urzędzie 
przeprowadzono pięć postępowań kwalifikacyjnych o skierowanie na szkolenie 
specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów: w marcu i październiku 2013 r., w marcu 
i październiku 2014 r. oraz w marcu 2015 r. W ramach powyższych postępowań 
wpłynęły odpowiednio 350, 724, 319, 664 i 293 wnioski (łącznie 2350) od lekarzy 
ubiegających się o przyjęcie na specjalizację.  

W wyniku badania 118 (5%) wniosków o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego 
w wybranej dziedzinie medycyny19 ustalono, że zostały one złożone w formie 
elektronicznej w terminach określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie 
specjalizacji, tj. do dnia 28 lutego – na postępowania kwalifikacyjne przeprowadzane 
w marcu i do dnia 30 września - na postępowania kwalifikacyjne przeprowadzone 
w październiku. Ponadto, objęte badaniem wnioski zostały wydrukowane 
i podpisane przez lekarzy oraz przekazane do Urzędu w terminie trzech dni od 

                                                      
19 Wnioski dobrano losowo ze wszystkich pięciu postępowań. 
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terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej, zgodnie z § 4 ust. 3 
rozporządzenia  w sprawie specjalizacji.  

(dowód: akta kontroli str. 235 – 246)   

Wojewoda Śląski realizował obowiązki określone w rozporządzeniu w sprawie 
specjalizacji w przypadku wszystkich pięciu postępowań kwalifikacyjnych. I tak:  

1) nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem powyższych postępowań, 
tj. odpowiednio w dniach 7 i 12 lutego 2013 r., 10 i 13 września 2013 r., 10 i 12 
lutego 2014 r., 16 września 2014 r. oraz 13 lutego  2015 r., ogłaszał na stronie 
internetowej Urzędu informacje o liczbie przyznanych miejsc specjalizacyjnych 
w trybie pozarezydenckim (odpowiednio: 267, 325, 338, 330 i 382), zgodnie z § 4 
ust. 1  rozporządzenia w sprawie specjalizacji; 

(dowód: akta kontroli str. 247 – 255 )   

2) w terminach określonych w § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie specjalizacji 
(do 30 kwietnia w przypadku postępowań przeprowadzanych w marcu i do 
30 listopada w przypadku postępowań przeprowadzanych w październiku), 
tj. odpowiednio w dniach: 26 kwietnia 2013 r., 2 grudnia 2013 r.20, 28 kwietnia 
2014 r., 28 listopada 2014 r. i 30 kwietnia 2015 r. przekazał Ministrowi Zdrowia listy 
504 lekarzy (odpowiednio 32, 220, 28, 167 i 57) zakwalifikowanych do odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego w wyniku przeprowadzonych postępowań;  

3) do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w danej jednostce organizacyjnej byli 
kierowani lekarze, którzy uzyskali najwyższe wyniki wyrażone w procentach oraz 
najwyższe miejsca na liście rankingowej w danej dziedzinie medycyny;  

4) w terminach określonych w § 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie specjalizacji (do 
30 czerwca w przypadku postępowań przeprowadzanych w marcu i do 31 stycznia 
następnego roku w przypadku postępowań przeprowadzanych w październiku), 
tj. odpowiednio w dniach 24 czerwca 2013 r., 27 stycznia 2014 r., 13 czerwca 
2014 r., 9 stycznia 2015 r. i 11 czerwca 2015 r., przekazał Ministrowi Zdrowia listy 
132 lekarzy (odpowiednio: 13, 33, 13, 47 i 26) zakwalifikowanych do odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego w ramach niewykorzystanych miejsc szkoleniowych 
objętych rezydenturą; 

5) przekazane Ministrowi Zdrowia listy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego spełniały wymogi określone w § 7 ust. 8 rozporządzenia 
w sprawie specjalizacji, zawierały bowiem imię i nazwisko lekarza, uzyskany 
w danym postępowaniu kwalifikacyjnym wynik wyrażony w procentach, miejsce 
zajęte na liście rankingowej w danej dziedzinie medycyny, nazwę specjalizacji oraz 
nazwę i adres jednostki, do której lekarz otrzymał skierowanie; 

(dowód: akta kontroli str. 256 – 262)   

6) w terminach określonych w § 7 ust. 9 rozporządzenia w sprawie specjalizacji 
(do 15 kwietnia 2013 r. w przypadku postępowania przeprowadzonego w marcu 
2013 r. i do 15 listopada 2013 r. w przypadku postępowania przeprowadzonego 
w październiku 2013 r.), tj. odpowiednio w dniach: 5 kwietnia i 8 listopada 2013 r.  
poinformował Ministra Zdrowia o wyniku postępowania kwalifikacyjnego czterech 
cudzoziemców (po dwóch w każdym postępowaniu);  

7) zgodnie z wymogiem określonym w § 11 rozporządzenia w sprawie specjalizacji 
powiadomił CMKP i właściwą okręgową izbę lekarską, której dany lekarz był 

                                                      
20 30 listopada 2013 r. przypadał w sobotę. 
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członkiem o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy, wyłonionych 
w toku postępowań kwalifikacyjnych.  

(dowód: akta kontroli str. 263 – 265)  

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Do czasu niniejszej kontroli Wojewoda Śląski nie dopełnił wymogu określonego  
w § 11 rozporządzenia w sprawie specjalizacji, tj. nie powiadomił Ministra Zdrowia 
o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego przez czterech cudzoziemców, 
wyłonionych w postępowaniach przeprowadzonych w marcu i październiku 2013 r. 
Informację taką przekazano dopiero pismem z dnia 6 lipca 2015 r. 

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Wydziału uznano, że poinformowanie Ministra 
Zdrowia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego cudzoziemców jest 
równoznaczne z powiadomieniem o rozpoczęciu specjalizacji.     

(dowód: akta kontroli str. 41 – 46, 265 )   

W ocenie NIK, pomimo że Minister Zdrowia nie określił terminu na wypełnienie 
obowiązków określonych w § 11 rozporządzenia w sprawie specjalizacji, to jednak 
dokonanie powiadomienia o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego cudzoziemców 
po upływie odpowiednio 27 i 20 miesięcy od  zakończenia postępowań 
kwalifikacyjnych, nie można uznać za działanie rzetelne. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. 

Katowice, dnia 29 września 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy  
Anna Hulboj  

główny specjalista 
 kontroli państwowej  

 
.......................................... 

 
 

  
  

Iwona Soroczyńska 
główny specjalista 

 kontroli państwowej  

 

 
……………………………..  

  
 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


