
 

 

 

 

 

Stanowisko Nr 5/2021 

Konwentu Marszałków Województw RP 

z dnia 9 września 2021 r. 

 

w sprawie przyznania przez Ministerstwo Zdrowia dotacji na realizację zadań statutowych 

Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w związku  

z obowiązkiem finansowania wynagrodzeń dla lekarzy specjalizujących się  

w trybie pozarezydenckim 

 

Konwent Marszałków Województw RP zwraca uwagę na konsekwencje finansowe ponoszone przez 

Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy w związku z obowiązkiem finansowania wynagrodzeń dla 

lekarzy specjalizujących się w trybie pozarezydenckim. Konwent wnioskuje o przyznanie dotacji na 

realizację wyżej wymienionych zadań statutowych Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy.  

Jednostki mają obowiązek kształcenia specjalistycznego lekarzy z zakresu medycyny pracy. Kształcenie 

odbywa się w trybie rezydenckim i pozarezydenckim. Koszty kształcenia rezydentów ponosi 

(refunduje) Ministerstwo Zdrowia, natomiast kształcenie w trybie pozarezydenckim do tej pory mogło 

odbywać się bezpłatnie. Dokonana w dniu 8 sierpnia 2020 r. zmiana ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  

o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790 z późn.zm.) wprowadziła obligatoryjny 

obowiązek wypłaty wynagrodzeń również lekarzom odbywającym specjalizację w trybie 

pozarezydenckim. Ośrodki nie były wcześniej wystarczająco przygotowane na ponoszenie 

dodatkowych kosztów związanych z kształceniem lekarzy będące skutkiem regulacji i nie posiadają 

środków na wynagrodzenia dla tej grupy osób.  

Obowiązek wypłaty wynagrodzenia lekarzom specjalizującym się w trybie pozarezydenckim został 

również potwierdzony wydanymi przez Ministerstwo Zdrowia stanowiskami. Potwierdzone zostało, iż 

jednostka prowadząca szkolenie specjalizacyjne, pokrywa również koszty wynagrodzenia za staże  

i kursy odbywane poza jednostką. Taka bardzo rozszerzająca wykładnia stawia Wojewódzkie Ośrodki 

Medycyny Pracy oraz wiele innych jednostek kształcących lekarzy w trudnej sytuacji, wynikającej ze 

wzrostu kosztów funkcjonowania. 



 

 

Kształcenie lekarzy jest stałym i obligatoryjnym zadaniem statutowym ośrodków, dlatego należałoby 

przyjąć dodatkowe koszty wynikające z powyższego jako stały wydatek w budżetach tych jednostek. 

Konwent Marszałków Województw RP wnioskuje o przekazywanie przez Ministerstwo Zdrowia dotacji 

na realizację zadania statutowego Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy w zakresie kształcenia 

lekarzy specjalizujących się w trybie pozarezydenckim, aby sytuacja tych jednostek nie uległa 

znacznemu pogorszeniu, a pokrycie różnicy nie stało się obowiązkiem samorządów województw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko kieruje się do: 

1) Pana Adama Niedzielskiego, Ministra Zdrowia 
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