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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 Szczecinie 

Kontrole Małgorzata Chabiniak, starszy inspektor kontroli państwowej upoważnienie do kontroli 
nr 93698 z dnia 29 czerwca 2015 r. 
Tomasz Wołos, specjalista kontroli państwowej upoważnienie do kontroli nr 97308 z dnia 24 
sierpnia 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 
Szczecin1 (dalej ZUW). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marcin Zydorowicz, Wojewoda Zachodniopomorski2 od 29.11.2007 r. do 11.03.2014 r., Marek 
Tałasiewicz, Wojewoda od dnia 12.03.2014 r. 
Barbara Kondrat-Kawczak, Dyrektor Generalny ZUW3 od 18.04.2009 r. 

(dowód: akta kontroli str. 5-8) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie4 działania Wojewody w celu zapewnienia dostęp-
ności lekarzy do specjalizacji w dziedzinach ochrony zdrowia oraz sprawowanie nadzoru nad 
stażami podyplomowymi i szkoleniami specjalistycznymi kadr medycznych w latach 2013-2015. 

Powyższą ocenę uzasadnia:  
- sprawowanie nadzoru nad stażami podyplomowymi lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie 

z art. 15 ust. 6b ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty5, 
- prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych osób ubiegających się o rozpoczęcie 

specjalizacji w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 
2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i dentystów6, 

- prowadzenie przez konsultantów wojewódzkich kontroli podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych i formułowanie w ich wyniku opinii dotyczących m.in. organizacji 
pracy personelu medycznego, czasu oczekiwania na świadczenie medyczne oraz form 
doskonalenia zawodowego, 

- właściwy sposób określania potrzeb szkoleniowych specjalistów. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Nadzór Wojewody nad stażami podyplomowymi lekarzy i lekarzy dentystów. 

W ramach prowadzonego nadzoru nad stażami podyplomowymi lekarzy i lekarzy dentystów, 
w badanym okresie Wojewoda przeprowadził 21 kontroli podmiotów wpisanych na listę 
podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych7 (8 w 2013 r. i 2014 r. oraz  
5 w 2015 r.). Przeprowadzone kontrole obejmowały zakresem obszary wymienione w art. 15 
ust. 6b ustawy o zawodzie lekarza, dotyczące m.in.   

                                                      
1 Dalej: ZUW. 
2 Dalej: Wojewoda. 
3 Dalej: Dyrektor. 
4 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.  
5 Dz. U. z 2015 r., poz. 464, dalej: ustawa o zawodzie lekarza. 
6 Dz.U. z 2013 r., poz. 26, dalej: rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy. 
7 Liczba podmiotów wpisanych na listę uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych wynosiła w 2013 r. -  57, w 2014 r. - 46, w 

2015 r. - 52. 
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- posiadania przez podmiot dokumentacji związanej z realizacją stażu oraz jego finansowania 
(umowy na realizacje stażu, o pracę zawarte ze stażystami), 

- stanu realizacji odbywania przez stażystę pozostałych szkoleń wymaganych ramowym 
programem odbywania stażu, 

- sposobu organizacji stażu, 
- oględzin kontrolowanej jednostki. 
W badanym okresie nie wpłynęły skargi na podmioty, które prowadziły staże. Stwierdzono, 
że były one prowadzone prawidłowo. Informacje o przeprowadzonych kontrolach zostały 
przekazane Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego8 oraz Okręgowej Izbie 
Lekarskiej9. W okresie kontrolowanym Wojewoda nie występował do Marszałka z wnioskiem 
o skreślenie podmiotu wpisanego na listę podmiotów uprawnionych. 

 (dowód: akta kontroli str. 9, 15-18, 40-69) 

W kwestii metody typowania podmiotów do kontroli Barbara Kondrat-Kawczak, Dyrektor 
Generalny ZUW10 wyjaśniła: Informacje o podmiotach uprawnionych, które w danym okresie 
faktycznie zatrudniają stażystę Wydział Zdrowia Publicznego11 otrzymuje z Urzędu 
Marszałkowskiego - w 2013 r. było 57 podmiotów, w 2014 r.- 46, w 2015 r. - 52 i z zasady, są to 
te same podmioty. Natomiast wybór konkretnych podmiotów, w których w danym roku będzie 
prowadzona kontrola, odbywa się w oparciu o analizę dokumentacji kontrolnej z lat poprzednich 
(czy dany podmiot podlegał wcześniej kontroli i czy w jej trakcie stwierdzono nieprawidłowości, 
w oparciu o ewentualne skargi, sygnały składane przez stażystów, izby lekarskie i marszałka). 
Ponieważ w kontrolowanym okresie nie wpływały żadne skargi na prowadzenie stażu, wykaz 
podmiotów objętych kontrolą wynikał z listy podmiotów, w których w danym roku zatrudniano 
stażystów, przekazywaną przez Urząd Marszałkowski oraz na podstawie analizy dokumentacji 
z lat poprzednich. W latach 2013-2015 zaplanowano 24 kontrole (8 w ciągu roku) i liczba ta 
wynikała z możliwości kadrowych (przeprowadzane są przez 2 osoby) oraz faktu, że pracownicy 
odpowiedzialni za przeprowadzanie przedmiotowych kontroli zaangażowani są w wykonywanie 
innych zadań realizowanych w WZP. W ciągu roku tylko około 50 podmiotów, w większości tych 
samych, zatrudnia stażystów, w związku z czym istnieją niewielkie możliwości zróżnicowania, 
typowanych do kontroli podmiotów w stosunku do lat poprzednich, szczególnie jeżeli wcześniej 
w trakcie kontroli nie stwierdzano nieprawidłowości w kontrolowanym podmiocie i nie ma 
potrzeby przeprowadzania kolejnej kontroli w roku następnym.” 

(dowód: akta kontroli str. 176 - 179) 

2.  Dostępność do specjalizacji. 

2.1. Według stanu na 1 stycznia 2013 r. liczba konsultantów wojewódzkich12 wynosiła 83, 
w tym: 6 w dziedzinach stomatologicznych; 3 w dziedzinach: farmacja apteczna, fizjoterapia 
i psychologia kliniczna; 9 w dziedzinach pielęgniarskich. 
Wskutek upływu kadencji konsultantów wojewódzkich:  
- w 2013 r. powstały 3 wakaty w  dziedzinach: pediatria13, ortodoncja14 i stomatologia 

zachowawcza z endodoncją15,  
- wg stanu na 31 grudnia 2014 r. liczba wakatów – w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego – wzrosła o 51, w tym 49 od 5 czerwca 2014 r.  
Według stanu na16 31 sierpnia 2015 r. liczba wakatów wynosiła: 24, z tego 19 w dziedzinach 
medycznych17; 3 w dziedzinach stomatologicznych i 2 w dziedzinach tj. farmacja apteczna                       
i fizjoterapia (od 5 czerwca 2014 r.). 

                                                      
8  Dalej: Marszałek. 
9  Dalej: OIL. 
10 Dalej Dyrektor 
11 Dalej: WZP. 
12 Dalej: konsultanci.  
13 Trwający w okresie od 1.06.2013 r. do 17.01.2014 r. (7,5 miesiąca).    
14 W okresie 23. miesięcy i 18. dni (od 13.09.2013 r. do czasu kontroli w dniu 27.08.2015 r.).  
15 W czasie 30.08.2013 r. ÷ 13.04.2015 r. (20 miesięcy i 13 dni). 
16 30 czerwca 2015 r. było 26 wakatów, w tym: ▪ 3 z dziedziny stomatologicznej: ortodoncja od 13.09.2013 r., protetyka stoma-

tologiczna od 5.06.2014 r., stomatologia dziecięca od 5.06.2014 r.: ▪  2 w dziedzinach tj. farmacja apteczna i fizjoterapia; ▪ 2 w 
dziedzinie pielęgniarskiej tj.: pielęgniarstwo epidemiologiczne od 5.06.2014 r. – nowe powołanie z 7.07.2015 r.;  
pielęgniarstwo rodzinne od 5.06.2014 r. – nowe powołanie 7.07.2015 r.  

17 M.in tj. chirurgia klatki piersiowej, chirurgia naczyniowa, farmakologia kliniczna, kardiochirurgia, choroby płuc, medycyna 
nuklearna, medycyna pracy, medycyna sportowa, medycyna sądowa – wszystkie od 5 czerwca 2014 r.   i psychiatria dziecięca 
i młodzieży od 12 grudnia 2014 r. i  rehabilitacja medyczna od 30 czerwca 2015 r.    
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Średni czas oczekiwania na obsadzenie wakatu konsultanta wynosił: 7 miesięcy w dziedzinach 
medycznych i 11 miesięcy w pozostałych. 

(dowód: akta kontroli str. 189 - 197) 

Dyrektor o sposobie realizacji zadań w okresie braku konsultantów wyjaśniła, że w dziedzinach, 
w których były wakaty na stanowiskach konsultantów /…/ Wojewoda występował do 
konsultantów krajowych z prośbą np. o zgłoszenie zapotrzebowania na uruchomienie miejsc 
szkoleniowych. Przy czym dotyczyło to tylko tych dziedzin medycyny, w których występowały 
wolne miejsca szkoleniowe, tj.: zdrowia publicznego, balneologii i medycyny fizykalnej, pediatrii 
oraz ortodoncji. Współpraca z konsultantami krajowymi w sprawie kształcenia specjalizacyjnego 
lekarzy odbywała się nadto na bieżąco poprzez kontakt mailowy i telefoniczny, np. zapytania  
o ilość miejsc szkoleniowych, ilość lekarzy w trakcie specjalizacji z podziałem na tryby jej 
odbywania oraz programy, w oparciu o które realizują szkolenie specjalizacyjne. 

                             (dowód: akta kontroli str. 18) 

2.2. Wojewoda posiadał dane analityczne – odnoszące się m.in.: do stanu demograficznego                
i epidemiologicznego; do stanu i wykorzystania zasobów; potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
województwa. Dane te zawierały niżej wymienione opracowania:  
- Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2012                       

z kwietnia 2014 r. i ….za 2013 r. z grudnia 2014 r., opracowany przez Wojewodę zgodnie                   
z programem badań statystycznych statystyki publicznej18,  

- Raporty roczne z działalności konsultantów za rok 2013 i 2104  – o których mowa w art. 14 
ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia19,  

- Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa zachodniopomorskiego            
w 2013 r., o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.                         
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych20 

- Zapotrzebowania na „uruchomienie” miejsc szkoleniowych zgłaszanych przez konsultantów 
z inicjatywy dyrektora WZP w związku z postępowaniem kwalifikacyjnym do specjalizacji 
lekarskich w latach 2013, 2014 i 2015. 

 (dowód: akta kontroli str. 197, 202-207, 253 - 305) 

Dane analityczne o których mowa powyżej wykorzystywano m.in. do określania potrzeb 
specjalizacyjnych szkoleniowych głównie lekarzy i lekarzy dentystów. Stanowiło to podstawę 
do określenia potrzeb szkoleń w trybie rezydenckim i ustalania liczby miejsc na szkolenia  
w trybie pozarezydenckim. 

(dowód: akta kontroli str. 197) 

2.3. Raporty roczne z działalności konsultantów wojewódzkich w dziedzinie za lata 2013 i 2014 
sporządzano według wzoru opracowanego przez WZP. W raportach tych: 
a) Sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kadr medycznych wyszczególniono informacje 
dotyczące m.in.: 
▪ zapotrzebowania na uruchomienie miejsc szkoleniowych w reprezentowanej dziedzinie,                   

z podziałem na rezydenckie i pozarezydenckie oraz na sesję wiosenną i jesienną, 
▪ wykazu jednostek akredytacyjnych ze wskazaniem liczby osób w trakcie specjalizacji wg 

stanu na koniec roku i liczba uruchomionych miejsc specjalizacyjnych w danym roku,  
▪ oceny potrzeb szkoleniowych na najbliższą przyszłość. Np. w raporcie z działalności za:   
- 2013 r. konsultant w dziedzinie medycyny paliatywnej stwierdził, że ze względu na niedobór 

lekarzy specjalistów konieczne jest dalsze uruchamianie miejsc specjalizacyjnych. Spośród 30 
specjalistów w opiece paliatywnej pracuje 23. Obecne potrzeby oceniam na 35, docelowo 60. 
Poza Szczecinem i Koszalinem pracuje tylko 4 specjalistów. W wielu powiatach nie ma 
dostępu do tych specjalistów (…);  

                                                      
18 Informator zawiera m.in. dane dotyczące sytuacji demograficznej i epidemiologicznej (dział I), liczby pracującego personelu 

według zawodów i liczby specjalistów (dział II) oraz stanu i wykorzystania zasobów w ambulatoryjnej stacjonarnej opiece 
medycznej (dział III i dział IV). 

19 Dz. U. z 2015 r., poz. 126 j.t.   
20 Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm. Przepis ten z dniem 1 stycznia 2015 r. został uchylony (na podstawie art. 1 pkt 7 

ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138). 
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- 2014 r. konsultant w dziedzinie chirurgii ogólnej podkreślił, że potrzeby szkoleniowe w tej 
dziedzinie są zaspokojone w wystarczającym stopniu. W najbliższej przyszłości nie 
przewiduje się żadnych istotnych zmian w tej dziedzinie; 

- 2014 r. konsultant w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wskazał, że aktualne 
potrzeby szkoleniowe we wszystkich jednostkach urazowo-ortopedycznych są na bieżąco 
realizowane. Wystąpiono o dodatkowe miejsca akredytacyjne w Klinice Ortopedii 
Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu SPSK nr 1 PUM.   

▪ uczestnictwa konsultanta w kursach, sympozjach i konferencjach, organizacja spotkań, wykła-
dów i szkoleń,  

▪ współpracy z konsultantem krajowym. 
b) Udzielanie opinii - zawarto dane o opiniowaniu: kandydatów na ordynatorów oddziałów 
szpitalnych; likwidacji lub powstania nowych placówek służby zdrowia; spełnienia przez 
ZOZ warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych (głównie na prośbę NFZ); jednostek 
ubiegających się o uzyskanie akredytacji w ramach szkolenia specjalistycznego. 
c) Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej na terenie województwa wskazano m.in. na                                   
rozmieszczenie szpitali, poradni specjalistycznych i laboratoriów diagnostycznych oraz 
liczbę aktualnie zatrudnionych specjalistów i potrzeby na przyszłość.  
Z analizy 30 raportów z działalności konsultantów w latach 2013 i 201421 wynika m.in., że:  
- w 9 dziedzinach22 liczbę konsultantów uznano za wystarczającą. W 8. przypadkach 

wskazano na konieczność kontynuacji szkoleń specjalizacyjnych. Natomiast alergolog 
stwierdził, że problemem nie jest liczba specjalistów, lecz zakres i jakość  realizowanych 
przez nich procedur. Spec. alergolog nie wykracza zazwyczaj poza obszar swojej 
specjalności. Należy zwiększyć liczbę alergologów – dermatologów.  

- w 21 przypadkach konsultanci uznali liczbę specjalistów za niewystarczającą, wskazując 
na potrzeby szkoleniowe. 
Raporty roczne z działalności konsultantów….. nie zawierały danych dotyczących zadań  
o których mowa w ww. art. 9 ust. 2, 4 i 5. Protokoły z kontroli przeprowadzanych przez konsul-
tantów w jednostkach akredytowanych i innych jednostkach służby zdrowia nie zawierały 
danych odnoszących się do 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.   

(dowód: akta kontroli str. 198, 199, 255 - 266, 270 - 287, 293 - 304) 

Dyrektor o realizacji zadań określonych w ww. art. 9 ust. 2, 4 i 5 ustawy o konsultantach 
wyjaśniła: …nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia 
specjalizacyjnego sprawowany jest przez różnych konsultantów w sposób różny /…/ 
zależny od wielu czynników /…/. Najczęściej nadzór ten jest sprawowany na bieżąco, poprzez 
spotkania z ordynatorami  i kierownikami specjalizacji, oraz ze szkolącymi się. Podczas tych 
spotkań omawiane są problemy w realizacji specjalizacji. Problemy te, w zależności od 
dziedziny są różne. I tak, odmienne problemy są w realizacji specjalizacji dentystycznych, 
odmienne w dziedzinach lekarskich. Dziedziny lekarskie zabiegowe to problemy np.                        
z wykonaniem odpowiedniej ilości zabiegów. Konsultanci wojewódzcy rozwiązują te 
problemy na bieżąco, wskazując inne jednostki, gdzie lekarze specjalizujący się mogą 
wykonać określone zabiegi, bądź asystować przy zabiegach. Wspomagają specjalizujących 
się w rozpoczęciu kursów, które są wymagane programem specjalizacji. W większości, 
konsultanci wojewódzcy są też kierownikami specjalizacji dla kilku (3) specjalizujących się, 
co oznacza, że wobec tych osób sprawują nadzór bezpośredni. Ponadto, jako ordynatorzy, 
kierownicy oddziałów, czy jednostek akredytowanych, również sprawują bezpośredni nadzór nad 
osobami specjalizującymi się, dbając o to, aby realizacja programów specjalizacyjnych 
przebiegała w sposób prawidłowy. Nadzór ten sprawowany jest na bieżąco, tak aby 
specjalizujący się mieli możliwość realizacji programu bez przeszkód. W ramach nadzoru 
konsultanci wojewódzcy monitorują stronę merytoryczną doskonalenia, przebieg realizacji 
programu, jak również rozwiązują pojawiające się problemy a ponadto koordynują 
możliwości kształcenia (kursy, staże, wykonywanie zabiegów). 

                                                      
21 Tj. 29,1% łącznej liczby raportów: 80 z 2013 r. i 23 z roku 2014.   
22 Tj. chirurgia naczyniowa, położnictwo i ginekologia, chirurgia ogólna, alergologia, neurochirurgia, urologia dermatologia 

 i wenerologia, chirurgia stomatologiczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu.      
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Ponadto, w ramach nadzoru konsultanci wojewódzcy uczestniczyli w spotkaniach z konsul-
tantami krajowymi, podczas których omawia się stronę merytoryczną kształcenia podyplomo-
wego lekarzy i lekarzy dentystów. (…) 
W raportach rocznych konsultanci odnosili się w szczególności do danych pomocnych                    
w kształtowaniu polityki doskonalenia zawodowego kadr medycznych i pokrewnych poprzez 
szkolenia w jednostkach akredytowanych z uwzględnieniem potrzeb ilościowych w 
poszczególnych dziedzinach. Nie odnoszono się do spraw jednostkowych, w których, jak już 
wcześniej napisano, reagowano na bieżąco, rozwiązując pojawiające się problemy, które 
mogły zakłócić przebieg specjalizacji. 
Zadania o których mowa w ww. art. 9 ust 4 i 5 realizowane były przez konsultantów w formie 
m.in.: opinii dotyczących zapotrzebowania na uruchomienie miejsc szkoleniowych w ich 
dziedzinach (…);  opinii zawierających dane nt. jednostek akredytowanych, aktualnej liczby 
osób w trakcie specjalizacji i liczby uruchomionych miejsc specjalizacyjnych (…). 
Wszystkie elementy raportu rocznego z działalności konsultanta wojewódzkiego                   
w ochronie zdrowia służą usystematyzowaniu przekazywanych wojewodzie informacji nt. 
kształcenia i przygotowania zawodowego kadr medycznych.   

 (dowód: akta kontroli str. 186) 

2.4. Konsultanci – w raportach rocznych – prezentowali m.in. dane o liczbie zatrudnionych 
specjalistów w danej dziedzinie i jej ocenę w skali wystarczająca lub niewystarczająca oraz dane 
o zapotrzebowaniu na specjalistów na najbliższe lata. (szczegóły przedstawiono w pkt. 2.3c).  

(dowód: akta kontroli str. 198, 199, 264, 282, 303) 

Dyrektor w sprawie realizacji zadania, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy 
o konsultantach wyjaśniała, że konsultanci sporządzali opinie dotyczące oceny zasobów 
kadrowych oraz potrzeb kadrowych. Opinie te dotyczyły liczby aktualnie zatrudnionych 
specjalistów (czy jest wystarczająca, czy też nie) oraz prognozy na najbliższe lata (potrzeby 
co do zatrudnienia specjalistów), a także zawierały ocenę potrzeb szkoleniowych na 
najbliższą przyszłość, w tym ocenę prawidłowości rozmieszczenia specjalistów na terenie 
województwa, zapotrzebowanie na personel pielęgniarski (w tym m.in. wskazanie liczby 
pielęgniarskiego personelu medycznego – ile jest i ile powinno być) oraz ocenę 
zapotrzebowania na personel wspomagający (np. psycholodzy, terapeuci, pracownicy 
socjalni itp.) konieczny dla właściwego leczenia pacjentów. Opinie te zostały wykorzystane przez 
Wojewodę przy wnioskowaniu do MZ o uruchomienie miejsc specjalizacyjnych w trybie 
rezydenckim oraz przy uruchamianiu przez Wojewodę miejsc szkoleniowych w trybie 
pozarezydenckim.  

(dowód: akta kontroli str. 9-10, 30-31) 

2.5 W latach 2013-2015 konsultanci przeprowadzili 142 kontrole23, z tego w 2013 - 87 
kontroli (w tym 15 w jednostkach posiadających akredytację do prowadzenia szkoleń 
specjalistycznych), w 2014 r. - 36 (w tym 8 w jednostkach akredytowanych), w 2015 r. 19 
(w tym 6 w jednostkach akredytowanych). W trakcie kontroli konsultanci dokonywali oceny 
m.in.: organizacji pracy personelu medycznego i jednostki (m.in. czasu oczekiwania na 
przyjęcie planowe i w przypadkach nagłych), form doskonalenia zawodowego, 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej wyposażenia i częstotliwości używania 
sprzętu medycznego (kontrole nie obejmowały wykorzystania sprzętu w realizacji zadań 
dydaktycznych). Konsultanci nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie dostępności 
świadczeń zdrowotnych i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. Sformułowane przez 
konsultantów w protokołach kontroli uwagi dotyczyły m.in. rozważenia możliwości 
zwiększenia zatrudnienia personelu medycznego (13 przypadków), uchybień 
w dokumentacji medycznej (8 przypadków) organizacji pracy oddziału (9 przypadków).  

(dowód: akta kontroli str. 98-169) 

Dyrektor wyjaśniła: Konsultanci skupiają się w szczególności na kontrolowaniu 
dostępności do świadczeń zdrowotnych i wyposażenia podmiotów udzielających 
świadczeń zdrowotnych w sprzęt i aparaturę medyczną. Kontrolują więc bazę szkoleń 

                                                      
23 Kontrole prowadzone były m.in. w dziedzinach: chirurgia ogólna, mikrobiologia lekarska, psychologia kliniczna, fizjoterapia, 

pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki medycznej, pielęgniarstwo ginekologiczne i położnicze, pielęgniarstwo 
epidemiologiczne pielęgniarstwo psychiatryczne. 
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specjalizacyjnych. W protokołach kontroli nie odnoszą się wprost do programu i procesu 
szkolenia, ponieważ jest on określony i jednolity dla całego kraju (www.cmkp.edu.pl). Za 
proces kształcenia poszczególnych lekarzy w jednostkach odpowiedzialny jest kierownik 
specjalizacji. Wiedza o systemie opieki zdrowotnej, a w szczególności o czasie oczekiwania 
pacjentów na przyjęcie do szpitala lub czasie oczekiwania na wizytę specjalistyczną 
zdobywana w trakcie kontroli jest wykorzystywana przez samych konsultantów do analizy 
sytuacji w danej dziedzinie, na podstawie której prognozują np. ilość potrzebnych specjalistów 
i tym samym określają liczbę potrzebnych miejsc specjalizacyjnych. Konsultanci współpracują 
z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia24, 
podejmując wspólne kontrole, których przedmiotem były również kwestie „kolejkowe”. Takie 
kontrole NFZ przeprowadził na zlecenie Ministra Zdrowia25 w roku 2014 przy udziale 
konsultantów w dziedzinach kardiologii, endokrynologii i neurologii. NFZ nie jest uzależniony 
od informacji na temat kolejek oczekujących pozyskiwanych podczas kontroli przez 
konsultantów w związku z tym, że pozyskuje szczegółowe informacje z tego zakresu na 
bieżąco i bezpośrednio od zakontraktowanych jednostek. 

(dowód: akta kontroli str. 10, 20-26, 183, 188) 

W kwestii działań podjętych w celu uwzględnienia zawartych przez konsultantów w protoko-
łach kontroli uwag Dyrektor wyjaśniła: Konsultanci, przeprowadzając kontrole i sporządzając 
protokoły kontroli, wskazują w nich uchybienia i niedociągnięcia (które nie polegały na 
naruszeniu przepisów prawa), których sposób wyeliminowania jest najczęściej na bieżąco 
analizowany i omawiany z dyrektorami podmiotów leczniczych już na etapie podpisywania 
protokołu przez obie strony. Konsultanci w protokołach wskazują zasady dobrej praktyki 
w zarządzaniu podmiotami leczniczymi, odnoszą się do sytuacji najbardziej pożądanych 
przez personel medyczny (poprzez zwiększenie zatrudnienia, zmianę funkcji oraz 
promowanie podnoszenia kwalifikacji, unowocześnianie bazy sprzętowej), jak i pacjentów. 
Decyzje w tych kwestiach, uwzględniając uwagi konsultantów, podejmują jednak 
zarządzający podmiotami. W sytuacjach rażącego naruszenia obowiązujących przepisów 
prawnych, konsultanci zamieszczają taką informację w protokole kontroli i na tej podstawie 
Wojewoda sporządza wystąpienie pokontrolne, mające na celu usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Sytuacji takich nie było, konsultanci nie 
zgłaszali również do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego26 potrzeby kontroli 
z tego powodu jednostek akredytowanych do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych. 

(dowód: akta kontroli str.183-185, 188) 

Dyrektor wyjaśniła ponadto: Kontrolę i monitoring realizacji szkolenia specjalizacyjnego 
sprawuje dyrektor CMKP, zgodnie z art. 19h ust. 4 oraz art. 19i ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o 
zawodzie lekarza sprawuje dyrektor CMKP. Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny 
powoływany przez dyrektora CMKP spośród jego pracowników. W skład tego zespołu może 
wchodzić wojewódzki konsultant w odpowiedniej dziedzinie medycyny lub jego 
przedstawiciel oraz przedstawiciel wojewody. CMKP nie zwracało się do Wojewody o 
wyznaczenie jego przedstawiciela bądź konsultanta wojewódzkiego do zespołu kontrolnego 
powoływanego na podstawie art. 19i ust. 1 pkt 1 i 4 ww. ustawy. 

(dowód: akta kontroli str. 183, 188) 

3. Postępowanie kwalifikacyjne.   
3.1. Wojewoda 2 - krotnie w ciągu roku:  
a) wykonując dyspozycje Ministerstwa Zdrowia27, przekazywał do Departamentu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego tego ministerstwa zapotrzebowanie na rezydentury dla lekarzy i lekarzy 
dentystów – rozpoczynających specjalizację na podstawie postępowań kwalifikacyjnych 
prowadzonych w marcu i w październiku danego roku. Liczba:  
– zapotrzebowanych przez Wojewodę w latach  2013 ÷ 215 rezydentur wynosiła 880,  
– przyznanych przez MZ miejsc rezydenckich wynosiła 471, 

                                                      
24 Dalej: NFZ. 
25 Dalej: Minister. 
26 Dalej: CMKP. 
27 Dalej: MZ. 
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b) określał „liczbę przyznanych miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów w trybie pozaredyzenckim 
(…)‘’, rozpoczynających specjalizację na podstawie ww. postępowań kwalifikacyjnych. Liczba 
przyznanych miejsc w trybie pozarezydenckim w ww. latach wynosiła 740.  

(dowód: akta kontroli str. 200, 202- 252) 

Dyrektor wyjaśniła, że podstawą określenia liczby specjalizacyjnych miejsc szkoleniowych były 
dane analityczne, o których mowa wyżej, w tym rekomendacje zgłaszane przez konsultantów.  

(dowód: akta kontroli str. 186) 

3.2 Z informacji uzyskanej w toku kontroli w NFZ wynika, że prowadził analizę potrzeb 
zdrowotnych obywateli i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze 
województwa w trakcie sporządzenia planu zakupu i zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych. 
Analiza prowadzona była w odniesieniu do nakładów przeliczonych na 10 tysięcy 
mieszkańców w poszczególnych rodzajach i zakresach świadczeń w stosunku do Polski, 
analizowany był też wojewódzki wskaźnik zabezpieczenia świadczeń w wyznaczonych 
obszarach kontraktowania. NFZ dokonywał weryfikacji przedstawionego w ofertach personelu 
medycznego pod kątem wymagań, które powinna posiadać kadra medyczna realizująca usługi 
w danym zakresie świadczeń podczas prowadzonych postępowań konkursowych oraz na 
bieżąco w ciągu roku, szczególnie w momencie zgłaszania przez świadczeniodawców zmian 
kadrowych. Poziom realizacji kontraktów i kolejki oczekujących monitorowane były na bieżąco. 
NFZ zwracał się również do OIL o przekazanie listy lekarzy wraz ze specjalizacją 
posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu. W latach 2013-2015 do NFZ nie 
wpłynęły wnioski o przeprowadzenie analiz i opracowań dotyczących potrzeb zdrowotnych 
obywateli oraz częstotliwości zachorowań w kontekście liczby określonych specjalności. 

 (dowód: akta kontroli str. 37-39) 

3.3. W zakresie dotyczącym uwzględniania przez Wojewodę potrzeb zdrowotnych obywateli 
oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny Dyrektor wyjaśniła, że w 
ramach kompetencji Wojewoda uwzględniał potrzeby zdrowotne obywateli oraz dostęp do 
świadczeń zdrowotnych w poszczególnych dziedzinach medycyny, każdorazowo zgłaszając MZ 
zapotrzebowanie na uruchomienie miejsc szkoleniowych (…), a także uruchamiając miejsca 
szkoleniowe pozarezydenckie. Ponadto podejmuje szereg czynności zmierzających do 
zwiększenia liczby specjalistów w dziedzinach deficytowych (psychologia kliniczna  i medycyna 
rodzinna) i (…) działań, mających na celu zwiększenie liczby miejsc w regionie, polegających 
m.in. na motywowaniu, zachęcaniu potencjalnych jednostek organizacyjnych, które mogłyby 
wystąpić z wnioskiem o wpis nowych miejsc na listę CMKP. Działania te, w tym liczne spotkania 
z udziałem Dyrektora WZP z konsultantami (…) oraz kierownikami jednostek ubiegających się o 
akredytację, podejmowane były m.in. w dziedzinie neurochirurgii, geriatrii, okulistyki i ortodoncji, 
gdzie pozyskano nowe miejsca szkoleniowe. 

 (dowód: akta kontroli str. 84) 

3.4. W latach 2013-2015 Wojewoda wnioskował do Ministra o 880 miejsc specjalizacyjnych  
w trybie rezydentury (250 w 2013 r., 431 w 2014 r. i 199 w 2015 r.). Najwyższa liczba 
wnioskowanych miejsc dotyczyła dziedzin: choroby wewnętrzne - 15128, medycyna rodzinna – 
10029, anestezjologia i intensywna terapia - 4930, ortopedia i traumatologia narządów ruchu - 
4431, pediatria - 3832. Przyznana przez Ministra liczba miejsc specjalizacyjnych w tym trybie 
wynosiła 471 (w 2013 r. - 148, 2014 r. - 216, 2015 r. - 107). Najwięcej miejsc przyznanych 
zostało w dziedzinie: medycyna rodzinna – 6533, anestezjologia i intensywna terapia - 4134, 
choroby wewnętrzne - 3635, pediatria - 3136, ortopedia i traumatologia narządów ruchu - 2837. 

(dowód: akta kontroli str. 70-78) 

                                                      
28 56 w 2013 r., 65 w 2014 r. i 30 w 2015 r. 
29 27 w 2013 r., 40 w 2014 r. i 33 w 2015 r. 
30 14 w 2013 r., 28 w 2014 r. i 7 w 2015 r. 
31 20 w 2013 r., 17 w 2014 r. i 7 w 2015 r. 
32 15 w 2013 r., 17 w 2014 r. i 6 w 2015 r. 
33 17 w 2013 r., 24 w 2014 r. i 24 w 2015 r. 
34 10 w 2013 r., 24 w 2014 r. i 7 w 2015 r. 
35 21 w 2013 r., 10 w 2014 r. i 5 w 2015 r. 
36 12 w 2013 r., 13 w 2014 r. i 6 w 2015 r. 
37 7 w 2013 r., 16 w 2014 r. i 5 w 2015 r. 
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Dyrektor wyjaśniła: Różnica w zgłoszeniu do Ministra zapotrzebowaniach na rezydentury 
w latach 2013 - 2015 wynikała z faktu, że w 2013 r. zapotrzebowanie na specjalizacje było 
składane przez Wojewodę po uwzględnieniu opinii konsultantów. Natomiast w 2014 r. 
(szczególnie w II połowie) i I połowie 2015 r. w województwie, w związku zakończeniem 
kadencji ok. 70 % konsultantów wojewódzkich, Wojewoda nie dysponując opiniami 
konsultantów, bazując na rozeznaniu z lat poprzednich, zgłosił z ostrożności zwiększone 
zapotrzebowanie na uruchomienie miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydentury 
(uwzględniając wolne miejsca specjalizacyjne). Przesłanką decydującą o wnioskowaniu miejsc 
na poszczególne specjalizacje jest ilość wolnych miejsc specjalizacyjnych w danej dziedzinie. 
Wojewoda nie ma wpływu na ilość miejsc szkoleniowych. W dziedzinach, w których jest większa 
liczba miejsc np. choroby wewnętrzne, medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna 
terapia, medycyna rodzinna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Wojewoda – przy 
współpracy z konsultantami – ma znacznie większą możliwość brania pod uwagę również 
innych przesłanek, w tym zwłaszcza potrzeb zdrowotnych mieszkańców i zapotrzebowania na 
specjalistów. W dziedzinach, w których miejsc jest mało (np. geriatria), główną przesłanką jest 
ilość wolnych miejsc szkoleniowych. W tym przypadku Wojewoda ma znacznie ograniczoną 
możliwość brania pod uwagę innych przesłanek. Przy wnioskowaniu o uruchomienie miejsc 
w trybie rezydenckim nie jest również celowym zgłaszanie zapotrzebowania na uruchomienie 
wszystkich wolnych miejsc w tym trybie, by nie odbierać możliwości specjalizowania się 
osobom, które chcą lub które mogą specjalizować się jedynie w trybie pozarezydenckim. 
Przyznanie miejsc rezydenckich leży w gestii Ministra, który nie udostępnia wojewodom 
uzasadnienia swojej decyzji. Informację o przyznanej dla jego województwa liczbie rezydentur 
Wojewoda pozyskuje ze strony internetowej MZ. 

(dowód: akta kontroli str. 182, 186-187) 

W trybach pozarezydenckich liczba uruchomionych miejsc specjalizacyjnych wyniosła 747 
(w 2013 r. - 300, 2014 r. - 286, 2015 r. - 161), najwięcej miejsc uruchomionych zostało 
w dziedzinie: choroby wewnętrzne - 17938, medycyna rodzinna - 6139, medycyna ratunkowa - 
3640, chirurgia ogólna - 3241, nefrologia - 2442. 

(dowód: akta kontroli str. 70-78) 

Dyrektor wyjaśniła: Wojewoda, uruchamiając miejsca specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim, 
kieruje się potrzebami zdrowotnymi mieszkańców województwa i zapotrzebowaniem na 
specjalistów. W niektórych dziedzinach medycyny (np. choroby wewnętrzne, medycyna 
rodzinna, medycyna ratunkowa, chirurgia ogólna, nefrologia) baza miejsc specjalizacyjnych 
jest duża i tym samym daje większe możliwości do kształcenia lekarzy. W przypadku 
dziedzin, w których miejsc szkoleniowych jest mało (np. geriatria, gdzie zapotrzebowanie na 
specjalistów jest znacznie większe niż ilość miejsc specjalizacyjnych), główną przesłanką 
decydującą o uruchomieniu miejsc pozarezydenckich jest ilość wolnych miejsc. 
Uruchamiane miejsca szkoleniowe uwzględniają potrzeby względem lekarzy posiadających 
już specjalizację i nie mogą ubiegać się o rezydenturę, zgodnie z przepisami ustawy o zawodzie 
lekarza. Uruchomienie miejsc pozarezydenckich uzależnione jest także od ilości pozostałych 
wolnych miejsc szkoleniowych po przyznaniu rezydentur przez Ministra z ogólnej liczby wolnych 
miejsc szkoleniowych, jakimi dysponuje Wojewoda w danym postępowaniu kwalifikacyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 182-183, 187) 

W okresie objętym kontrolą: 
- 42 specjalizujących się lekarzy zmieniało miejsca specjalizacji, z tego 37 zmieniło 

dziedzinę specjalizacji (2013 r. - 843, 2014 r. - 2444, 2015 r. - 545) a 5 województwo 
w którym odbywali szkolenie specjalizacyjne (2013 r. - 146, 2014 r. - 247, 2015 r. - 248), 

                                                      
38 83 w 2013 r., 71 w 2014 r. i 25 w 2015 r. 
39 21 w 2013 r., 29 w 2014 r. i 11 w 2015 r. 
40 22 w 2013 r., 8 w 2014 r. i 6 w 2015 r. 
41 17 w 2013 r., 10 w 2014 r. i 5 w 2015 r. 
42 10 w 2013 r., 9 w 2014 r. i 5 w 2015 r. 
43 Anestezjologia i intensywna terapia - 2, chirurgia dziecięca - 1, kardiologia - 2, medycyna rodzinna - 1, otorynolaryngologia - 1, 

psychiatria - 1. 
44 Psychiatria - 1, protetyka stomatologiczna - 1, onkologia kliniczna - 1, neurologia dziecięca – 1, neonatologia - 1, medycyna 

pracy - 1, chirurgia ogólna - 1, położnictwo i ginekologia - 2, okulistyka - 2, pediatria - 2, kardiologia - 2, radiologia i 
diagnostyka obrazowa - 3, ortopedia i traumatologia narządów ruchu - 6. 

45 Pediatria - 1, radioterapia onkologiczna - 1, onkologia kliniczna - 1, neurologia dziecięca - 1, chirurgia plastyczna - 1. 
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- 101 lekarzy zostało skreślonych z rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjaliza-
cyjne w latach 2013-2015 (2013 r. - 26, 2014 r. - 43, 2015 r. - 3249, 

- 411 lekarzy ukończyło specjalizację (w 2013 r. - 130, 2014 r. - 186, 2015 r. - 95). 
Największą grupę kończących specjalizację stanowili lekarze o specjalizacji: choroby 
wewnętrzne - 38, kardiologia i medycyna ratunkowa - 29, anestezjologia i intensywna 
terapia, psychiatria dzieci i młodzieży - 20, 

- liczba podmiotów w których było realizowane szkolenie specjalizacyjne wynosiła w roku: 
2013 - 242, 2014 - 260, 2015 – 259. Jeden podmiot został zlikwidowany50, 5 podmiotów 
utraciło uprawnienia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego (2 w 2013 roku51 i 3 
w 2014 roku52). 

(dowód: akta kontroli str. 70-93) 

Dyrektor wyjaśniła: „Akredytacja jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego prowadzona jest przez CMKP. Lista jednostek uprawnionych do prowadzenia 
szkolenia zamieszczona jest na stronie www.cmkp.edu.pl. W oparciu o tę listę wydawane są 
skierowania do odbywania specjalizacji oraz karty szkolenia specjalizacyjnego. Wojewoda nie 
prowadzi rejestru zlikwidowanych podmiotów, w których prowadzone było kształcenie 
specjalizacyjne oraz rejestru podmiotów, które utraciły uprawnienia do prowadzenia szkolenia 
specjalizacyjnego.”                                                                 (dowód: akta kontroli str. 72, 75, 78) 

3.5. W okresie objętym kontrolą Wojewoda przeprowadził 5 postępowań kwalifikacyjnych dla 
osób ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji53. Analiza dokumentacji 50 kandydatów 
ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji wykazała, że postępowania przeprowadzono 
prawidłowo, w sposób określony w rozporządzeniu w sprawie specjalizacji lekarzy. 

 (dowód: akta kontroli str. 94-96, 170-175) 

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

W wykazie lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w ramach niewykorzystanych 
miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą w postępowaniu przeprowadzonym w terminie  
1-31.03.2014 r., lista nie zawierała pozycji: „miejsce zajęte na liście rankingowej w danej 
dziedzinie medycyny”, co stanowiło naruszenia § 7 ust. 8 rozporządzenia, zgodnie z którym 
lista powinna zawierać: imię i nazwisko lekarza, uzyskany w danym postępowaniu 
kwalifikacyjnym wynik wyrażony w procentach, miejsce zajęte na liście rankingowej wdanej 
dziedzinie medycyny, nazwę specjalizacji oraz nazwę i adres jednostki, do której lekarz 
otrzymał skierowanie. 

 (dowód: akta kontroli str. 94-96, 170-175) 

Dyrektor wyjaśniła: W wykazie lekarzy zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji  
w ramach niewykorzystanych miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą w postępowaniu 
kwalifikacyjnym przeprowadzonym w terminie 01-31.03.2014 r. pozycja „miejsce zajęte na 
liście rankingowej w danej dziedzinie medycyny” nie została ujęta, ponieważ jest to lista 
osób zakwalifikowanych w wyniku przyznania dodatkowych miejsc szkoleniowych i liczba 
porządkowa jest liczbą tożsamą z liczbą rankingową na liście osób zakwalifikowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 176, 178) 

                                                                                                                                       
46 Medycyna rodzinna. 
47 Diabetologia i genetyka kliniczna. 
48 Dermatologia i wenerologia – 1, radioterapia onkologiczna – 1. 
49 Decyzje wydane na podstawie art. 16o ust. 4 pkt 1 w związku z ust. 3 i ust. 1 pkt 4 lub art. 16o ust. 4 w związku z ust. 3 i ust. 

1 pkt 3 ustawy o zawodzie lekarza. 
50 W 2013 r. został zlikwidowany Oddział Geriatrii w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. 
51 Samodzielny Publiczny Zespół ZOZ w Stargardzie Szczecińskim,  Jednostka przestała spełniać warunki do prowadzenia 

specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej i NZOZ Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna Spółka z o.o., Koszalin  
w zakresie ortodoncji. 

52  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Klinika Chorób Zakaźnych PAM w Szczecinie (Klinika została 
wykreślona z listy w związku z podziałem na dwa oddziały, oddziały złożyły odrębne wnioski), Szpital Wojewódzki im. 
Mikołaja Kopernika w Koszalinie, Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej (na wniosek Wojewody o zmniejszenie liczby 
miejsc szkoleniowych o 1 w związku z nieprzyjęciem lekarza skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, 
jednostka miała 1 miejsce szkoleniowe), Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna PUM Spółka z o.o, Poradnia Stomatologii  
i Fizjoterapii w Szczecinie (poradnia przestała spełniać warunki do prowadzenia specjalizacji - nie zatrudnia specjalisty  
z dziedzinie stomatologii zachowawczej). 

53 01-31.03.2013 r., 01-30.10.2013 r., 01-31.03.2014 r., 01-30.10.2014 r., 01-31.03.2015 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania ZUW w opisanym wyżej zakresie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i ustalenia kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli54, nie 
formułuje wniosków pokontrolnych. 

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

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 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 Szczecinie. 

Szczecin, dnia             września 2015 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 Tomasz Wołos 

specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

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

  

  

 

                                                      
54 Dz. U. z 2015, poz. 1096. 

Ocena cząstkowa 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


