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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 Lublinie 

Kontrolerzy 1. Barbara Koszałka, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr 94545 
z dnia 10.08.2015 r.  

2. Piotr Kwaśniak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 94542 
z dnia 4.08.2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin (dalej: LUW lub 
Urząd) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wojewodą Lubelskim do 12 marca 2014 r. była Jolanta Szołno-Koguc. Od 12 marca 
2014 r. Wojewodą Lubelskim jest Wojciech Wilk. 

(dowód: akta kontroli str. 235) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

 

Podstawą powyższej oceny było m.in.:  

− właściwe sprawowanie nadzoru nad stażem podyplomowym lekarzy i lekarzy 
dentystów; 

− skuteczne wykorzystanie zaleceń pokontrolnych konsultantów wojewódzkich we 
właściwych dziedzinach medycyny; 

− podejmowanie racjonalnych działań dotyczących wykorzystania informacji 
zawartych w raportach i sprawozdaniach konsultantów wojewódzkich we 
właściwych dziedzinach medycyny; 

− prawidłowe prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych do odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego w ramach rezydentury oraz niewykorzystanych miejsc 
szkoleniowych objętych rezydenturą i wiarygodne dokumentowanie ich 
przeprowadzenia. 

 

 

 

 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
Dostępność do specjalizacji oraz nadzór wojewody nad stażem 
podyplomowym i szkoleniami specjalizacyjnymi 
 
1.1. Wojewoda Lubelski, zgodnie z art. 15 ust. 6b ustawy z 5 grudnia 1996 r.  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty2, sprawował nadzór nad odbywaniem stażu 
podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz w zakresie spełniania przez 
podmioty prowadzące staż wymagań i warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6 
wymienionego artykułu. Zadania w tym zakresie - według Regulaminu 
Organizacyjnego LUW3 – realizował Wydział Zdrowia (dalej: Wydział). Polegały one 
m.in. na przeprowadzaniu kontroli i przekazywaniu jednostkom kontrolowanym 
wniosków do realizacji. 

Na podstawie zatwierdzonego przez Wojewodę Lubelskiego rocznego planu kontroli 
Wydział przeprowadzał kontrole staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów  
w podmiotach uprawnionych do ich prowadzenia, wpisanych na listę Marszałka 
Województwa Lubelskiego.  

(dowód: akta kontroli str. 9-28, 309-313) 

Z zaplanowanych do realizacji w latach 2013-2015 (do 30 czerwca) 14 kontroli4, 
Wydział przeprowadził sześć. Pozostałych ośmiu kontroli nie zrealizowano, z uwagi 
na brak lekarzy odbywających staż podyplomowy w wytypowanych do badania 
jednostkach.   

(dowód: akta kontroli str. 29-34) 

Dyrektor Wydziału wyjaśniła, że Wydział Zdrowia LUW do planu kontroli podmiotów 
uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów 
w zakresie spełniania przez te podmioty wymagań i warunków określonych 
przepisami typował podmioty lecznicze, które wcześniej nie były kontrolowane. 

(dowód: akta kontroli str. 38-42) 

W badanych latach dyrektor Wydziału nie występowała do Wojewody Lubelskiego 
o zmianę jednostek ujętych w planach kontroli, w których czynności kontrolne nie 
zostały zrealizowane z powodu braku lekarzy odbywających staż podyplomowy5. 

(dowód: akta kontroli str. 35-37) 

Dyrektor Wydziału wyjaśniła, że nie występowano do Wojewody  
o zmianę podmiotów leczniczych ujętych w planach kontroli, w których nie 
przeprowadzono czynności kontrolnych z uwagi braku lekarzy stażystów, ponieważ 
Wydział prowadził kontrole nieprzewidziane planem: zlecane przez Ministra 
Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, wynikające ze skarg oraz innych okoliczności 
np.: zdarzeń w podmiocie leczniczym. 

(dowód: akta kontroli str. 38-42) 

W ramach przeprowadzonych kontroli upoważnieni pracownicy Wydziału wizytowali 
podmioty uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych, żądali dokumentacji 
oraz wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarzy,  
a także wydawali zalecenia pokontrolne. Kontroli nie poddawano dokumentacji 

                                                      
2 Dz.U. z 2015 r., poz. 464. 
3 Załącznik do zarządzenia Nr 515 Wojewody Lubelskiego z 28 grudnia 2012 r.  
4 W 2013 r. zaplanowano cztery kontrole, w 2014 r. – sześć, w 2015 r. (do 30 czerwca) – cztery. 
5 Taka możliwość była przewidziana w § 3 pkt 6 Zarządzenia Nr 46 Wojewody Lubelskiego  z 27 marca 2013 r. w sprawie 
kontroli prowadzonej przez Wojewodę Lubelskiego. 

Opis stanu 
faktycznego 
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dotyczącej finansowania staży. Wydział nie przekazywał informacji na temat 
przeprowadzonych kontroli do marszałka województwa oraz okręgowej izby 
lekarskiej. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 29-34) 

W badanym okresie Wojewoda Lubelski nie wnioskował o skreślenie podmiotu 
wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu 
podyplomowego, ponieważ - jak wyjaśniła dyrektor Wydziału - nie zachodziły 
okoliczności uzasadniające taki wniosek.  

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

W wyniku przeprowadzonych przez Wydział kontroli stwierdzono m.in., że: 

− podmioty, w których realizowane były staże podyplomowe lekarzy, spełniały 
warunki określone w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 września 
2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty6, 

− staże cząstkowe realizowane były w podmiotach leczniczych, z którymi 
kontrolowane podmioty uprawnione miały zawarte umowy na realizację takiego 
stażu, z wyjątkiem jednego podmiotu, który nie zawarł umowy na realizację stażu 
cząstkowego z neonatologii, 

− wyznaczeni przez kierowników kontrolowanych podmiotów koordynatorzy 
szkolenia stażystów  (spośród lekarzy specjalistów) realizowali czynności 
określone w § 7 ust. 6 rozporządzenia z 26 września 2012 r., a wskazani 
opiekunowie stażu wypełniali obowiązki wynikające z  § 9 tego rozporządzenia, 

− staże podyplomowe lekarzy realizowane były zgodnie z ramowym programem 
stażu, z wyjątkiem jednego uprawnionego podmiotu, w którym staże cząstkowe 
skracano o czas odbywania przez lekarzy kursów, 

− karty stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzone były na ogół 
poprawnie. W dwóch podmiotach leczniczych, w części kart stażowych 
stwierdzono: brak daty realizacji stażu, daty zaliczenia kolokwium końcowego, 
podpisów i pieczęci potwierdzających odbycie stażu cząstkowego, wpisu 
organizatora, imienia i nazwiska wykładowcy kursu oraz imion i nazwisk 
opiekunów. 

Skierowane do kontrolowanych jednostek wnioski dotyczyły: zwiększenia nadzoru 
nad lekarzami stażystami w zakresie prawidłowego prowadzenia karty przebiegu 
stażu podyplomowego oraz zamieszczania w niej wpisów zgodnie  
z rozporządzeniem z 26 września 2012 r., dokonywania wpisów zaliczenia stażu 
cząstkowego po uprzednim stwierdzeniu realizacji całości stażu. Wnioskowano 
także o zawarcie z uprawnionym podmiotem leczniczym umowy na realizację stażu 
cząstkowego w zakresie neonatologii. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8, 29-34) 

1.2 . W latach 2013-2015 (na 1 stycznia) funkcje konsultantów wojewódzkich 
pełniło odpowiednio: 76, 77 i 72 specjalistów w dziedzinach medycyny, farmacji oraz 
innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wojewoda Lubelski 
nie powołał w tym okresie konsultantów wojewódzkich w 15 dziedzinach7.   

                                                      
6 Dz. U. z 2014 r., poz. 474. Dalej: rozporządzenie z 26 września 2012 r. 
7 Analityki farmaceutycznej, chorób płuc dzieci, farmacji przemysłowej, farmacji szpitalnej, fizyki medycznej, gastroenterologii 
dziecięcej, intensywnej terapii, inżynierii medycznej, medycyny lotniczej, medycyny morskiej i tropikalnej, neurologopedii, 
neuropatologii, pediatrii metabolicznej, urologii dziecięcej, zdrowia środowiskowego. 
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Na dzień 1 września 2015 r. w 16 dziedzinach medycyny, farmacji oraz innych 
dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia8 nie powierzono funkcji 
konsultantów wojewódzkich. 

(dowód: akta kontroli str. 43-56) 
Dyrektor Wydziału wyjaśniła: Wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw zdrowia może powołać konsultanta wojewódzkiego spośród specjalistów  
z poszczególnych dziedzin, z których powołani są konsultanci krajowi. W przypadku 
braku konsultanta w danej dziedzinie medycyny do czasu powołania konsultanta 
niezbędne zadania wykonuje konsultant w dziedzinie pokrewnej lub konsultant 
krajowy w danej dziedzinie. Zgodnie z art. 8b ustawy z 6 listopada 2008 r. 
o konsultantach w ochronie zdrowia w przypadku wystąpienia czasowej przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie zadań konsultanta wojewódzkiego, do wykonania 
zadania niecierpiącego zwłoki wojewoda wyznacza konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie pokrewnej, a gdyby takiego nie było, wojewoda zwraca się do 
właściwego konsultanta wojewódzkiego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
pokrewnej, pełniącego funkcję na terenie innego województwa, za zgodą 
właściwego wojewody. Natomiast w przypadku odwołania konsultanta z przyczyn 
określonych w art. 7 ust. 2 pkt 2, 5 lub 6 przywołanej ustawy o konsultantach 
w ochronie zdrowia albo jego śmierci powołuje się konsultanta z pominięciem 
procedur, o których jest mowa w art. 6 ust. 4. Konsultant wojewódzki powołany 
w wyżej opisanym trybie pełni swoje obowiązki do dnia powołania konsultanta 
zgodnie z przepisami art. 6, ale nie dłużej niż przez 6 miesięcy. W okresie objętym 
kontrolą Wojewoda skorzystał trzykrotnie z tego uprawnienia. Należy podkreślić, że 
poza wskazanymi wyżej przypadkami zadania wynikające z funkcji konsultanta nie 
mogą być powierzone innej osobie. 

 (dowód: akta kontroli str. 38-42) 

Z powołanymi konsultantami wojewódzkimi Wojewoda Lubelski zawierał umowy 
zlecenia na wykonanie przez nich zadań określonych przepisami art. 9 oraz art. 10 
ust. 1 i 3 ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia9. 
W ramach umów konsultanci zobowiązani zostali m.in. do: przeprowadzania kontroli 
podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych zgodnie z rocznym 
harmonogramem; składania protokołów z przeprowadzonych kontroli dyrektorowi 
Wydziału; załączania do protokołów projektów wystąpień pokontrolnych w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości oraz do sporządzania rocznych raportów 
dokumentujących realizację zadań i pisemnych sprawozdań kwartalnych. 
W latach 2013-2015 (do 1 września) z konsultantami wojewódzkimi zawarto 
odpowiednio: 76, 77 i 72 umowy zlecenia, w ramach których konsultanci 
przeprowadzili: 247, 372 i 136 kontroli. Za wykonanie umów wypłacono im 
wynagrodzenie w wysokości odpowiednio: 456.851 zł, 427.175 zł i 242.971 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 57, 236-246) 

1.3.  Konsultanci wojewódzcy nie sporządzali dla Wojewody Lubelskiego analiz 
w zakresie rozpoznania potrzeb kształcenia specjalistów, ponieważ, jak podała 
dyrektor Wydziału, co do zasady, w województwie lubelskim udostępniano wszystkie 
miejsca szkoleniowe. Jedynie w szczególnych przypadkach, na uzasadniony 
wniosek kierownika jednostki szkolącej lub konsultanta wojewódzkiego, wolne 
miejsce szkoleniowe nie było udostępniane w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
W takim wypadku miejsce było udostępniane w następnym postępowaniu. 

                                                      
8 Anestezjologii i intensywnej terapii, audiologii i foniatrii, chirurgii dziecięcej, chirurgii naczyniowej, chirurgii plastycznej, 
chirurgii stomatologicznej, chorób płuc, farmakologii klinicznej, hipertensjologii, medycyny rodzinnej, medycyny sądowej, 
mikrobiologii lekarskiej, neurologii, seksuologii, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa rodzinnego. 
9 Dz. U. z 2015 r., poz. 126 (dalej: ustawa o konsultantach). 
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Okoliczności będące podstawą zawieszenia naboru na dane miejsce z reguły były 
związane z przeszkodami wynikającymi np. z remontów lub zmian organizacyjnych 
w jednostkach. 

(dowód: akta kontroli str. 90-93) 

Zgodnie z zawieranymi umowami zlecenia pomiędzy Wojewodą Lubelskim 
a konsultantami wojewódzkimi, byli oni zobowiązani do sporządzania raportów 
rocznych (o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o konsultantach) oraz okresowych 
sprawozdań dokumentujących realizację zleconych zadań.  
Analizie poddano dokumentacje w 17 dziedzinach medycyny10. Dokumenty te 
zawierały m.in. dane o pełnionym nadzorze nad stroną merytoryczną doskonalenia 
zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, 
położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne 
zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia – w zależności od wykonywanych 
specjalności przez konsultantów. Podawano w nich informacje dotyczące:  
- oceny zabezpieczenia potrzeb kadrowych w reprezentowanej dziedzinie, 
- oceny poziomu kształcenia podyplomowego ww. personelu medycznego,  
- oceny poziomu wiedzy merytorycznej, 
- oceny poziomu zabezpieczenia miejsc szkoleniowych,  
- oceny potrzeb szkoleniowych na najbliższą przyszłość, 
- występowania z wnioskami o zwiększenie miejsc specjalizacyjnych 
w reprezentowanej dziedzinie oraz 
- przygotowanych kursach, sympozjach, konferencjach i opiniowaniu programów 
specjalizacyjnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 192-234) 

1.4. Konsultanci wojewódzcy nie sporządzali odrębnych opinii dotyczących 
doskonalenia zawodowego na potrzeby Wojewody Lubelskiego. Jak wyjaśniła 
dyrektor Wydziału uczestniczyli oni w aktualizowaniu i ustalaniu programów 
specjalizacji w poszczególnych dziedzinach we współpracy z odpowiednimi 
konsultantami krajowymi. W programach opracowanych przez zespoły ekspertów 
w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) i zatwierdzonych 
przez Ministra Zdrowia, zostały ujęte niezbędne działania korygujące. 
Konsultanci wojewódzcy sporządzali opinie dotyczące realizacji szkolenia 
podyplomowego w postaci opinii do wniosków o wpis na listę jednostek 
organizacyjnych prowadzących szkolenie specjalizacyjne. Opinie powyższe 
obejmują stanowiska konsultanta wojewódzkiego do: 

- zdolności jednostki organizacyjnej do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego 
zgodnie z programem specjalizacji, 
- liczby wnioskowanych miejsc szkoleniowych, 
- jednostek prowadzących staże kierunkowe. 
Wojewoda nie jest w posiadaniu powyższych opinii, ponieważ są one dołączane 
przez podmiot leczniczy do wniosku składanego w CMKP. 

Informacje dotyczące doskonalenia zawodowego oraz realizacji szkolenia 
podyplomowego i specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, 
położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne 
zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia a także informacje o wydanych 

                                                      
10 Chirurgii ogólnej, neurologii, pediatrii, chorób wewnętrznych, neonatologii, psychiatrii, anestezjologii (w 2013 r.), chorób 
wewnętrznych, medycyny rodzinnej, ortopedii i traumatologii ruchu, rehabilitacji medycznej, kardiologii, położnictwa 
i ginekologii, radiologii i diagnostyki obrazowej (w 2014 r.) oraz stomatologii zachowawczej, kardiologii, endokrynologii, 
onkologii klinicznej, diabetologii (w 2015 r.). 
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opiniach w ww. zakresie, znajdowały się w raportach rocznych konsultantów 
medycznych.  

W oparciu o przekazywane przed każdą sesją kwalifikacyjną propozycje podziału 
miejsc szkoleniowych, przeprowadzano podział liczby miejsc specjalizacyjnych na 
poszczególne tryby w postępowaniach kwalifikacyjnych. 

Konsultanci wojewódzcy nie sporządzali odrębnych opinii dotyczących oceny 
zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych w dziedzinie medycyny, farmacji oraz 
w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia dla Wojewody 
Lubelskiego. Ich stanowiska w tym zakresie – głównie dotyczące niewystarczającej 
ilości specjalistów w poszczególnych dziedzinach medycyny11 – były przedstawiane 
w ramach raportów rocznych z działalności konsultanta. 

Powyższe informacje spowodowały podjęcie działań, takich jak: 

- przekazanie 10 grudnia 2013 r. do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie (LOW NFZ) sprawozdania z działalności 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 
w którym podano, że brakuje na terenie województwa lubelskiego ośrodka 
specjalistycznego opieki ambulatoryjnej nad chorymi cierpiącymi na ból przewlekły. 
W odpowiedzi z 20 lutego 2014 r. wyjaśniono, że takie świadczenia ambulatoryjne 
zabezpieczone są w ramach poradni leczenia bólu w 6 ośrodkach; 

- 31 grudnia 2013 r., w związku z otrzymaną informacją z 29 listopada 2013 r. 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie hematologii, dotyczącą sytuacji chorych na 
nowotwory hematologiczne (brak łóżek i zbyt długie oczekiwanie na przyjęcie do 
kliniki celem ustalenia rozpoznania), skierowano pisma z prośbą o rozważenie 
możliwości zwiększenia liczby łóżek w istniejących oddziałach hematologii. 
W odpowiedzi Prezydent Miasta Zamość poinformował, że zrestrukturyzował bazę 
łóżkową i zwiększy liczbę miejsc z 20 do 35 oraz miejsc dziennych z 2 do 6. Członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego – Tomasz Pękalski skierował natomiast pismo 
do LOW NFZ z prośbą o ocenę dotyczącą tego zakresu świadczeń w najbliższym 
okresie kontraktowania. LOW NFZ odpowiedział, że będzie prowadził prace nad 
przygotowaniem planu zakupu świadczeń na 2015 r. zgodnie z procedurą 
definiowania celów i planowania zakupu świadczeń; 

- w raporcie rocznym za 2014 r. konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób płuc 
zawarł szereg wniosków dotyczących zwiększenia dostępności do świadczeń. Dnia 
23 stycznia 2014 r. skierowano do LOW NFZ przedmiotowy raport z prośbą 
o uwzględnienie wniosków w przyszłym kontraktowaniu. W odpowiedzi podano, że 
obowiązujące umowy zostały przedłużone na dotychczasowych warunkach 
o kolejny rok, ponieważ środki finansowe jakimi dysponuje Fundusz były 
ograniczone.  

(dowód: akta kontroli str. 90-155,193-234) 

                                                      
11 Przepisy nie zobowiązywały kierowników podmiotów leczniczych do organizowania miejsc szkoleniowych i uzyskiwania 
akredytacji na prowadzenie szklenia specjalizacyjnego. Były to decyzje niezależne od Wojewody. 
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1.5. W latach objętych kontrolą konsultanci wojewódzcy przeprowadzili łącznie 579 
kontroli12 zleconych przez Wojewodę Lubelskiego13. Badaniami objęto 94 kontrole14 
wykonane na podstawie umów zlecenia w 22 dziedzinach medycyny15. 
Przeprowadzano je na podstawie rozdziału VI Zarządzenia Nr 46 Wojewody 
Lubelskiego. Zakres kontroli obejmował: 
- realizację kształcenia i doskonalenia zawodowego personelu medycznego, 
- dostępność świadczeń zdrowotnych, 
- kompletność wyposażenia podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 
w sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do przygotowywania 
i badania produktów leczniczych i kontrole ich efektywnego wykorzystania 
w realizacji zadań dydaktycznych, we właściwych konsultantom dziedzinach. 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konsultanci wojewódzcy po 
przeprowadzonej kontroli, przekazywali do Wojewody Lubelskiego (poza 
protokołami z kontroli), propozycje zaleceń pokontrolnych. Na ich podstawie 
Wojewoda Lubelski wydawał skontrolowanym podmiotom zalecenia. Miało to 
miejsce m.in. w przypadku: SP ZOZ w Kraśniku16 i SP ZOZ w Świdniku17.  

W przypadku wniosków dotyczących dostępności do świadczeń, były one kierowane 
do LOW NFZ z prośbą o odniesienie się do przedstawionych wniosków oraz 
podjęcie działań w celu poprawy dostępności. Miało to miejsce m.in. w przypadku 
SP ZOZ w Puławach, gdzie w protokole kontroli z 30 września 2014 r. konsultant 
wojewódzki w dziedzinie otorynolaryngologii wnioskował aby zwiększyć kontrakt na 
leczenie szpitalne oraz zakres przeprowadzanych operacji. Protokół ten został 
przekazany do LOW NFZ. W odpowiedzi podano, że organizacja udzielania 
świadczeń przez świadczeniodawcę leży w kompetencjach dyrektora podmiotu 
leczniczego, a liczba i kwalifikacje pracowników niezbędnych dla zapewnienia opieki 
są ustalane przez świadczeniodawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 90-96, 127-140, 192, 247-261) 

W związku z niewykonaniem zobowiązań wynikających z umów zlecenia nr:  
37 z 14 lutego 2013 r., 337 z 28 marca 2014 r., 433 z 16 czerwca 2014 r. oraz 135 
z 23 lutego 2015 r., dotyczących przeprowadzenia kontroli podmiotów udzielających 
świadczeń medycznych i składania protokołów Zleceniodawcy (§ 7 ww. umów) 
przez konsultantów wojewódzkich w dziedzinach odpowiednio: psychiatrii (gdzie 
zaplanowano cztery kontrole), ortopedii i traumatologii ruchu (gdzie zaplanowano 
cztery kontrole), diabetologii (gdzie konsultant zgodnie z harmonogramem kontroli – 
stanowiącym załącznik do umowy nr 135 – do końca II kwartału 2015 r. powinien 
przeprowadzić trzy kontrole), Wojewoda Lubelski podejmował działania mające na 
celu wyegzekwowanie ich przeprowadzenia. Ponaglenia przekazywane były drogą 
elektroniczną, telefonicznie, osobiście w trakcie spotkań oraz pisemnie. Pomimo 
tego ww. konsultanci nie przeprowadzili zaplanowanych kontroli. Jak wyjaśniła 
dyrektor Wydziału ustawa o konsultantach w art. 15 wskazuje sposób finansowania 

                                                      
12 247 w 2013 r., 208 w 2014 r. i 124 w 2015 r. (do 1 września).  
13 Dodatkowo Ministerstwo Zdrowia zleciło konsultantom 166 kontroli w 2014 r. i 12 w 2015 r. 
14 41 w 2013 r., 36 w 2014 r. i 17 w 2015 r. (do 1 września).  
15 W 2013 r.: chirurgii ogólnej, neurologii, pediatrii, neonatologii,  anestezjologii, położnictwa i ginekologii, rehabilitacji 
medycznej, dermatologii i wenerologii, medycyny sportowej; 

w 2014 r.: chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej,  rehabilitacji medycznej, kardiologii, położnictwa i ginekologii, radiologii 
i diagnostyki obrazowej, neonatologii, epidemiologii, protetyki stomatologicznej, pielęgniarstwa epidemiologicznego; 

w 2015 r.: stomatologii zachowawczej, kardiologii, endokrynologii, onkologii klinicznej, alergologii, diagnostyki laboratoryjnej, 
ortodoncji. 
16 Zalecenie z 14 lipca 2014 r. dotyczyło zatrudnienia lekarza radiologa. W odpowiedzi dyrektor SP ZOZ w Kraśniku 
poinformował o podjęciu licznych działań w tym celu.  
17 Zalecenie z 29 stycznia 2015 r. dotyczyło wyposażenia poradni gruźlicy i chorób płuc w pulsoksymetr. Zalecenie zostało 
zrealizowane.  
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ich działalności. Podkreślenia wymaga, iż wynagrodzenie wypłacane konsultantowi 
powiązane jest w aktualnym stanie prawnym z samym faktem pełnienia funkcji, 
a maksymalna jego wysokość jest uzależniona od reprezentowanej dziedziny. 
Niewykonywanie zadań konsultanta nie stanowi podstawy obniżenia lub wypłaty 
wynagrodzenia, jedynie może skutkować w skrajnych przypadkach odwołaniem 
z pełnienia funkcji w trybie i na zasadach opisanych na wstępie. 
W celu systematyzacji działań konsultantów Wojewoda Lubelski wprowadził 
w zawieranych umowach zlecenia, obowiązek składania kwartalnych sprawozdań, 
jako podstawy fizycznej wypłaty należnych części wynagrodzenia. Powyższe 
rozwiązanie ma charakter techniczny i nie jest równoznaczne z pozbawieniem 
prawa do wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 

(dowód: akta kontroli str. 262-273, 293-308) 

1.6 .   W okresie 2013 - 2015 (do 31 sierpnia) odpowiednio: 
wnioskowano o przyznanie: 449, 536 i 279 miejsc specjalizacyjnych w trybie 
rezydentury. Przyznana liczba miejsc była niższa od wnioskowanej o: 223, 336, 175 
i wynosiła: 226, 200 i 104, 
liczba miejsc specjalizacyjnych w trybach pozarezydenckich ustalona została na: 
929, 1175 i 613, 
− szkolenia specjalizacyjne realizowane były w: 318, 323 i 327 jednostkach 

uprawnionych do prowadzenia specjalizacji,  
− szkolenie specjalizacyjne rozpoczęło: 331, 343 i 123 lekarzy, 
− specjalizację ukończyło: 267, 268 i 121 lekarzy. 
W okresie objętym kontrolą: trzy podmioty, w których odbywały się szkolenia 
specjalizacyjne zostały zlikwidowane, a 13 utraciło uprawnienia. Poza tym 36 
lekarzy zmieniło specjalizację. 

(dowód: akta kontroli str. 58-75) 

LOW NFZ nie przeprowadzał w latach 2013-2015 analiz dotyczących potrzeb 
kadrowych w poszczególnych dziedzinach medycyny. 
Pełniący obowiązki dyrektor LOW NFZ wyjaśnił, że zgodnie z art. 9 i 10 ust. 1 pkt 5 
ustawy z 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, LOW NFZ 
występuje o sporządzanie przedmiotowego opracowania do konsultantów 
wojewódzkich. Przekazane analizy stanu i wykorzystania zasobów w danej 
dziedzinie, wykorzystywane są w corocznym procesie planowania zakupu 
świadczeń oraz w działaniach stanowiących elementy stałego nadzoru nad 
realizacją umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

(dowód: akta kontroli str. 76-77) 

Według wyjaśnień dyrektora Wydziału dotyczących sposobu określania liczby miejsc 
specjalizacyjnych w latach 2013-2015, ich liczba określana była na podstawie 
danych o jednostkach uprawnionych do szkolenia specjalizacyjnego 
(akredytowanych), liczbie miejsc szkoleniowych w tych jednostkach oraz liczbie 
lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w poszczególnych jednostkach. 
Zasadą było udostępnianie w postępowaniu wszystkich wolnych miejsc 
szkoleniowych. Jedynie w szczególnych przypadkach, na uzasadniony wniosek 
kierownika jednostki szkolącej lub konsultanta wojewódzkiego, wolne miejsce 
szkoleniowe nie było udostępniane w postępowaniu kwalifikacyjnym. W takim 
wypadku miejsce było udostępniane w następnym postępowaniu. Okoliczności 
będące podstawą zawieszenia naboru na dane miejsce z reguły były związane 
z przeszkodami wynikającymi z remontów, zmian organizacyjnych w jednostkach. 

Liczba wolnych miejsc szkoleniowych często nie była zgodna z listą jednostek 
akredytowanych ze względu na fakt, że dyrektor CMKP odmawiał dokonywania 
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zmian na liście jednostek akredytowanych na podstawie zawiadomienia wojewody, 
mimo że wojewoda jako organ rejestrowy posiadał wiedzę, że dany podmiot 
leczniczy lub komórka podmiotu leczniczego nie istniał. Podział liczby miejsc na 
poszczególne tryby w postępowaniu kwalifikacyjnym był ustalany na podstawie 
opinii konsultantów wojewódzkich, jako osób posiadających specjalistyczną wiedzę 
w zakresie poszczególnych dziedzin medycyny, w tym w zakresie dostępności do 
świadczeń zdrowotnych danego rodzaju oraz potrzeb kadrowych. Informacje w tym 
zakresie były przedstawiane przez konsultantów wojewódzkich w ramach raportów 
rocznych z działalności konsultanta. Ze względu na termin składania raportu 
rocznego (do 15 lutego każdego roku) były one uzupełniane propozycją podziału 
miejsc szkoleniowych przekazywanych na prośbę Wydziału LUW przed każdym 
postępowaniem kwalifikacyjnym. Propozycje konsultantów wojewódzkich w tym 
zakresie były przedkładane na wniosek wojewody o miejsca rezydenckie 
z wyjątkiem sytuacji, gdy wniosek nie pokrywał się z przekazanymi konsultantowi 
informacjami. W takim przypadku ostateczną propozycję ustalano z konsultantem 
w drodze bezpośredniego kontaktu. Czynności tych dokonywał pracownik komórki 
organizacyjnej Wydziału odpowiedzialnej za prowadzenie postępowań 
kwalifikacyjnych na specjalizacje lekarskie. W sytuacji gdy w województwie brak 
konsultanta wojewódzkiego podejmowana była próba ustalenia podziału miejsc 
szkoleniowych z konsultantem krajowym, w szczególności gdy była to osoba 
pracująca w regionie lubelskim i znająca potrzeby szkoleniowe. Jeżeli ta możliwość 
nie pozwalała na ustalenie podziału miejsc szkoleniowych na postępowanie 
kwalifikacyjne, propozycję podziału, w tym liczbę wnioskowanych rezydentur, 
ustalano na podstawie danych o liczbie wnioskowanych i przyznanych rezydentur, 
liczbie złożonych wniosków oraz liczbie lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie po 
poprzednich postępowaniach kwalifikacyjnych. Lekarz przystępujący do 
postępowania kwalifikacyjnego nie był związany terytorialnie z miejscem, w którym 
może odbywać szkolenie. Dostępność do świadczeń wynikała z kontraktowania 
świadczeń przez NFZ, a nie z liczby lekarzy specjalistów praktykujących 
w województwie, czy zarejestrowanych w okręgowej izbie lekarskiej. Ponadto NFZ 
kontraktował ilość świadczeń, a nie lekarzy, z wyjątkiem uwzględnienia minimalnych 
norm zatrudnienia przy udzielaniu danego rodzaju świadczeń. 
Oznacza to, że  jedynie poprzez zwiększenie ogólnej liczby lekarzy specjalistów  
wojewoda był w stanie, w pośredni sposób, wpłynąć na dostępność do świadczeń 
zdrowotnych. 

Ilość specjalizujących się lekarzy nie przekładała się bowiem bezpośrednio na 
system ochrony zdrowia finansowany przez NFZ m.in. dlatego, że lekarze udzielali 
świadczeń opieki zdrowotnej również lub wyłącznie komercyjnie, nie podejmowali 
udzielania świadczeń w wyuczonej specjalności, jak również emigrowali poza 
obszar województwa, w którym odbywali szkolenie, czy poza obszar kraju. 

(dowód: akta kontroli str. 38-42, 141-155) 

Odnośnie pozostałych miejsc specjalizacyjnych (poza rezydenckimi) Wojewoda 
Lubelski ogłaszał listy udostępnionych miejsc szkoleniowych na postępowania 
kwalifikacyjne w zakresie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych na 
stronie internetowej wojewody, na 14 dni przed ich rozpoczęciem.  

 (dowód: akta kontroli str. 289-292) 

Szczegółowym badaniem objęto przeprowadzone przez Wydział 53 postępowania 
kwalifikacyjne osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji w dziedzinach: 
anestezjologii, chirurgii i neurologii. Ustalono, że wszystkie zbadane wnioski 
o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranych dziedzinach medycyny 
lekarze złożyli w terminach określonych § 4 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra 
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Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy 
dentystów18. 

(dowód: akta kontroli str. 78-89, 274-275) 

Wydział, stosownie do § 7 ust. 6 i 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 
2013 r. w sprawie specjalizacji, przekazywał Ministrowi Zdrowia listy lekarzy 
zakwalifikowanych w postępowaniach kwalifikacyjnych do odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego w ramach: rezydentury i niewykorzystanych miejsc szkoleniowych 
objętych rezydenturą. Listy te zawierały wszystkie dane19 wymagane § 7 ust. 8 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 276-288) 

Lekarze, w 51 przypadkach20, kierowani byli do odbywania szkolenia 
specjalizacyjnego do jednej z trzech wybranych przez siebie jednostek szkolących, 
posiadających wolne miejsca w danej dziedzinie medycyny, z uwzględnieniem 
wyniku postępowania kwalifikacyjnego. W dwóch przypadkach dostali skierowania 
do jednostek szkolących posiadających wolne miejsca. 

(dowód: akta kontroli str. 78-89) 

Wojewoda Lubelski przekazywał informacje o wynikach postępowania 
kwalifikacyjnego w postaci elektronicznej do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów 
odbywających specjalizację prowadzonego przez CMKP. Dane, obejmujące również 
cudzoziemców, w latach 2013 – 2015 były przekazywane m.in. w dniach:  
16.05.2014 r., 27.06.2014 r., 29.09.2014 (dane wysłane ponownie 10.10.2014 r.), 
30.12.2014 r., 03.03.2015 r., 30.03.2015 r., 14.05.2015 r. Bezpośredni dostęp do 
tego rejestru posiada również Ministerstwo Zdrowia, a więc spełniony został wymóg 
określony w § 7, ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. 
w sprawie specjalizacji, polegający na obowiązku przekazania ministrowi 
właściwemu do spraw zdrowia listy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania 
szkolenia specjalizacyjnego. 
Wojewoda zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. 
w sprawie specjalizacji przekazywał do CMKP i okręgowych izb lekarskich dane 
dotyczące lekarzy, którzy rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne. 
W latach 2013-2015 skierowano do szkolenia podyplomowego na terenie 
województwa lubelskiego 8 cudzoziemców. Jedna osoba podlegała przepisom § 4, 
ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji, 
tj. zamierzała wykonywać albo wykonywała zawód na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej wyłącznie w celu odbycia szkolenia podyplomowego. Zawiadomienia 
o zakwalifikowaniu lekarza cudzoziemca zostało przekazane do Ministerstwa 
Zdrowia oraz okręgowej izby lekarskiej po XXX sesji kwalifikacyjnej21 5 listopada 
2013 r. Informacja o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego została zamieszczona 
w rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację. 

(dowód: akta kontroli str. 90-97, 156-190) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

                                                      
18 Dz. U. z 2013 r., poz. 26. (Dalej: rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji) 
19 tj. 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. 
20 Ze zbadanych 53. 
21 Która odbyła się w terminie 1 – 31 października 2013 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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NIK zwraca uwagę na potrzebę podjęcia skutecznych działań dotyczących  realizacji 
umów zawieranych z konsultantami wojewódzkimi w zakresie przeprowadzanych 
przez nich kontroli podmiotów udzielających świadczeń medycznych i składania 
protokołów dyrektorowi Wydziału Zdrowia LUW.  

(dowód: akta kontroli str. 262-273, 293-308) 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli22 
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 Lublinie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Lublin, 30 września 2015 r. 

  

 

Kontrolerzy: 
 

Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
 Edward Lis 

Barbara Koszałka 
Doradca ekonomiczny 

 
 
 

............................................................................. …............................................................................. 

 
Piotr Kwaśniak 

Specjalista kontroli państwowej 
 
 
 

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

 
 

 

                                                      
22 Dz. U. z 2015 r., poz.1096 (dalej: ustawa o NIK). 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


