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Pan
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowny Panie Prezesie,
W odpowiedzi na pismo znak: NRL-ZRP.KW-00007.2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.
uprzejmie wyjaśniam.
Przede wszystkim należy stwierdzić, że zmiana sposobu finansowania rezydentur
wprowadzona ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nie
powoduje zakłócenia procesu realizacji szkoleń specjalizacyjnych. Dzięki tej zmianie
znacznie uproszczony i przyspieszony zostanie proces pozyskania przez podmioty
szkolące rezydentów środków na ich finansowanie, gdyż nie będzie już konieczności
podpisywania umów cywilnoprawnych, które z uwagi na liczne błędy popełniane przy ich
kompletowaniu i wypełnianiu, niejednokrotnie przez wiele miesięcy były poprawiane
i uzupełniane. Dodatkowo, przejście na system płatności za rzeczywiście poniesione
koszty
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rezydentów
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wydatków

budżetowych i wyeliminuje konieczność corocznego składania rozliczeń. Cały proces
transformacji został zakomunikowany zarówno na stronie internetowej Ministra Zdrowia
i Centrum e-Zdrowia jak również w drodze bezpośredniego mailingu, tak żeby mimo
późnego wejścia w życie ustawy informacja z odpowiednim wyprzedzeniem dotarła do
wszystkich zainteresowanych. Obecnie proces migracji danych, o których Pan
wspomina został zrealizowany i trwa ich weryfikacja przez podmioty szkolące, przed
złożeniem pierwszych wniosków w nowym systemie. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych błędów w migracji, będą one poprawione. Zdajemy sobie sprawę, że w
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krótkim horyzoncie czasowym zmiany te mogą przejściowo powodować obawy, jednak
jesteśmy przekonani, że niebawem będą dostrzeżone również korzyści płynące z ich
wprowadzenia (choćby zredukowany czas, pracochłonność i koszt przekazywania
informacji mających wpływ na wysokość zobowiązań w stosunku do lekarzy rezydentów
w celu aneksowania umów zawartych z Ministrem Zdrowia).
Z kolei odnosząc się do kwestii finansowania staży lekarzy i lekarzy dentystów
niebędących lekarzami obywatelami polskimi, Departament Rozwoju Kadr Medycznych
uprzejmie informuje, że zgodnie art. 1 pkt 19 ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 lipca 2020 r. (Dz. U. z
2020 r. poz. 1291) wynika, że wszyscy lekarze niebędący obywatelami polskimi
(cudzoziemcy), odbywają staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli
polskich od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 8 sierpnia 2020 r. (art. 15 ust. 2).
Ponadto, zgodnie z art. 9 ww. ustawy cudzoziemcy, o których mowa w art. 15 ust. 3e
i 3f ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, którzy rozpoczęli
odbywanie stażu podyplomowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
tj. przed 8 sierpnia 2020 r., odbywają ten staż na zasadach dotychczasowych tj. albo na
podstawie umowy o pracę (zgodnie art. 15 ust. 3e ustawy zmienianej) albo na podstawie
umowy cywilno-prawnej o staż podyplomowy (zgodnie z art. 15 ust. 3f ustawy
zmienianej).
Podsumowując należy stwierdzić, że wszyscy lekarze cudzoziemcy, którzy rozpoczęli
staż podyplomowy nie wcześniej niż 8 sierpnia 2020 r., odbywają ten staż na zasadach
obowiązujących obywateli polskich tj. wyłącznie na podstawie umowy o pracę
w jednostkach uprawnionych do odbywania stażu podyplomowego, bez dodatkowych
ograniczeń.
Ponadto, należy wskazać, że celem ustawodawcy w zakresie wprowadzonych zmian
było umożliwienie odbywania staży podyplomowych cudzoziemcom spoza UE
począwszy od 8 sierpnia 2020 r., (nie zaś od 1 stycznia 2022 r.), na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, co w sposób jednoznaczny zostało wyrażone w art.
15 ust. 2 ww. ustawy.
Należy również wskazać, że do dnia wejścia w życie art. 15i ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty tj. do dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązują dotychczasowe przepisy
o czym mówi art. 13 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291) co oznacza,
że zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019
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r. poz. 537, z późn. zm) organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków
odbywania stażu podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarskodentystycznych będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze
województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż
podyplomowy na obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa
z zakresu administracji rządowej. Koszt obsługi tego zadania wynosi 123 zł za każdego
finansowanego lekarza stażystę.

Z poważaniem
Sławomir Gadomski
Podsekretarz Stanu
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