
Stanowisko Nr 4 Konwentu Marszałków Województw RP

z dnia 31 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany zasad finansowania obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów – 

absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych

Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu 

podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych będących 

obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze województwa jest zadaniem 

Marszałka Województwa z zakresu administracji rządowej. 

Środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego przekazuje Marszałkowi 

Województwa Minister  Zdrowia ze środków Funduszu Pracy.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2014 poz. 474 z późn. zm.) lekarz oraz lekarz 

dentysta muszą odbyć w ramach stażu obowiązkowe szkolenia. 

Lekarz dentysta realizuje szkolenia w zakresie: prawa medycznego, bioetyki, 

orzecznictwa lekarskiego, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, kurs 

ratownictwa medycznego, natomiast lekarz medycyny w zakresie: prawa medycznego, 

bioetyki, orzecznictwa lekarskiego, profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS, 

transfuzjologii klinicznej oraz 2-dniowego kursu medycyny ratunkowej.

Szkolenia dla stażystów prowadzone są przez podmioty zewnętrzne, które posiadają 

kwalifikacje i są do tego uprawnione. Część szkoleń jest realizowana przez instytucje spoza 

danego województwa. Wynika to z faktu, iż jednostki z danych województw nie posiadają 

uprawnień do ich realizacji lub te uprawnione nie są zainteresowane ich przeprowadzeniem, 

ponieważ ich koszty administracyjne, związane z organizacją, przewyższają kwotę ustaloną 



przez Ministra Zdrowia na całość szkoleń. Taka sytuacja powoduje, że  lekarze stażyści muszą 

dojeżdżać na miejsce szkolenia. Generuje to dodatkowe koszty po stronie stażystów bądź 

podmiotów leczniczych, w których realizowany jest staż. 

W myśl przepisów powyższego Rozporządzenia, dla każdego stażysty, na realizację 

wszystkich szkoleń, ustawodawca przewidział kwotę maksymalnie 1 361 zł. 

Powyższe ograniczenie finansowe powoduje, iż w ramach procedury wyłaniania 

wykonawcy szkoleń, Samorządy muszą kierować się przy wyborze ofert przede wszystkim 

ceną. Przedmiotowa „sztywna” kwota za szkolenia jednego stażysty jest niezmieniana przez 

Ministerstwo od kilku lat mimo iż  –  jak wynika z otrzymywanych corocznie ofert –  koszty 

przeprowadzenia szkoleń w kolejnych latach rosną. 

Konsekwencją powyższego jest maksymalne ograniczenie możliwości zastosowania 

przez Samorządy innych, dodatkowych kryteriów. Wybór instytucji szkolących z regionu 

(położonych bliżej geograficznie) lub też ofert atrakcyjniejszych merytorycznie (ocenianych 

pozytywnie przez stażystów), a które przedstawiły oferty droższe, staje się niemożliwym 

ze względów ekonomicznych, gdyż na poziomie łącznej sumy za wszystkie szkolenia stażysty, 

następuje najczęściej przekroczenie kwoty 1 361 zł, przewidzianej Rozporządzeniem. 

Ponadto poszukiwanie przez Samorząd ofert jest o tyle utrudniony, iż każdy 

z realizatorów szkolenia ustala jego termin, który musi się zsynchronizować z terminami 

pozostałych szkoleń. Wówczas wybór  ofert – na przykład droższych, ale dogodniejszy 

terminowo –  staje się nie możliwy, również z uwagi na ewentualność przekroczenia budżetu 

szkolenia. 

Mając powyższe na uwadze, Konwent Marszałków Województw RP zwraca się 

z prośbą do Ministra Zdrowia o analizę cenową na rynku podmiotów uprawnionych do 

realizacji przedmiotowych szkoleń w ramach stażu podyplomowego absolwentów studiów 

lekarskich i lekarsko-dentystycznych. 

Rzetelna weryfikacja realnych kosztów realizacji szkoleń oraz zwiększenie 

przedmiotowej kwoty przewidzianej w Rozporządzeniu, spowoduje przede wszystkim 

polepszenie warunków organizacji i realizacji szkoleń. 

Ponadto zwiększenie lub „uwolnienie” kwoty może być fundamentalnym argumentem 

dla tych jednostek, które są uprawnione do prowadzenia szkoleń, lecz ze względów 



finansowych, realizacja tego typu zadań im się nie opłaca. Poszerzenie listy podmiotów 

szkolących będzie miało pozytywny wpływ na konkurencyjność,  zarówno w obszarze 

cenowym, jak też przede wszystkim merytorycznym, co jest kwestią najistotniejszą dla 

przyszłych lekarzy medycyny oraz lekarzy dentystów. 

Mając na uwadze zakres problematyki niniejszego Stanowiska, Konwent Marszałków 

Województw kieruje przedmiotowy wniosek do Ministra Zdrowia celem podjęcia działań 

systemowych, pozwalających na regulację kwestii finansowania szkoleń w ramach stażu 

podyplomowego absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych.

Stanowisko kieruje się do: 
Pana Łukasza Szumowskiego – Ministra Zdrowia.

Elżbieta Anna Polak
Przewodnicząca Konwentu 
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