
Wsparcie rozwoju kadry medycznej 
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Kierunki zmian 

zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa 

dedykowane szkolenia w POZ 

wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego 

wzmacnianie potencjału kadrowego w onkologii i geriatrii 

wsparcie uczelni medycznych w rozwoju kształcenia praktycznego 

rozwój systemu monitorowania kadr medycznych 
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Kierunki zmian 

zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa 

dedykowane szkolenia w POZ 

wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego 

wzmacnianie potencjału kadrowego w onkologii i geriatrii 

wsparcie uczelni medycznych w rozwoju kształcenia praktycznego 

rozwój systemu monitorowania kadr medycznych 
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Rezydentury 

6527 rezydentury w 2015 roku (dotychczas 3000 rocznie)  
w wysokości: 
 3602 zł w dziedzinach priorytetowych  

 3170 zł w pozostałych dziedzinach  

planowane środki, ok. 702,75 mln zł  

 łącznie ok. 15 tys. rezydentów w 2015 r. 
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Rezydentury 

Wydatki na rezydentury 
w latach 2010 - 2015 



6 

 
Rezydentury 

Liczba przyznanych rezydentur  
Sesja wiosenna 2010 - 2015 
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Rezydentury 
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Rezydentury 
postępowanie I połowa 2015 roku 

 w postępowaniu kwalifikacyjnym w terminie 1-31 marca 2015 r. 
przyznano 1612 miejsc rezydenckich, w tym: 
 1018 miejsc w dziedzinach priorytetowych (63% ogólnej liczby rezydentur) i  

 594 miejsca w pozostałych dziedzinach 

 w czterech obszarach strategicznych dla polityki zdrowotnej: 

 onkologia /w tym: patomorfologia, radioterapia onkologiczna, chirurgia 
onkologiczna, hematologia, medycyna paliatywna,…/ 

 geriatria /w tym: reumatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 
diabetologia, rehabilitacja medyczna, …/ 

 pediatria  

 zdrowie publiczne i inne specjalizacje /w tym: endokrynologia, 
anestezjologia i intensywna terapia, psychiatria, choroby wewnętrzne, …/ 

 

 

 



9 

Rezydentury 
postępowanie I połowa 2015 roku 



10 

Rezydentury 
postępowanie I połowa 2015 roku 
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Rezydentury 
postępowanie I połowa 2015 roku 
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Rezydentury 
postępowanie I połowa 2015 roku 



13 

Rezydentury 
zmiany od 1 stycznia 2015 r.  

 brak możliwości złożenia ponownego wniosku o odbywanie 
rezydentury, przy uzyskaniu potwierdzenia realizacji programu 

 brak możliwości zmiany rodzaju rezydentury po zakwalifikowaniu 
się, z wyłączeniem przypadków medycznie uzasadnionych 

 niepodjęcie szkolenia specjalizacyjnego przy dwukrotnym 
zakwalifikowaniu do rezydentury, uniemożliwia składanie kolejnych 
wniosków o odbycie rezydentury 
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Rezydentury 
zmiany od 1 stycznia 2015 r.  

• niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane 
postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie 
medycyny, Minister Zdrowia może dodatkowo przyznać lekarzom (wg listy 
rankingowej) uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane 
miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą 

• wojewoda, a w przypadku miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą – 
Minister Zdrowia, może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe, nie 
później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania 
kwalifikacyjnego 

 możliwość zmiany miejsca odbywania rezydentury nie wcześniej niż po upływie 
roku od dnia zakwalifikowania się do odbywania szkolenia specjalizacyjnego, z 
wyłączeniem przypadków szczególnych: 

 likwidacja jednostki organizacyjnej miejsca szkolenia 

 zaprzestanie spełniania wymagań przez jednostkę organizacyjną miejsca 
szkolenia 
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Kierunki zmian 

zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa 

dedykowane szkolenia w POZ 

wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego 

wzmacnianie potencjału kadrowego w onkologii i geriatrii 

wsparcie uczelni medycznych w rozwoju kształcenia praktycznego 

rozwój systemu monitorowania kadr medycznych 



Szkolenia e-learningowe 
 szkolenia dostępne przez 

stronę 
http://kompetencjecyfrowe.
csioz.gov.pl/ 

 

 

 

 

Szkolenia stacjonarne 
 szkolenia w ramach 

Narodowego Programu 
Zwalczania Chorób 
Nowotworowych 

 szkolenia w ramach funduszy 
europejskich  
- Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja Rozwój  
2014-2020 
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Szkolenia w POZ 

http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/
http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/


 ogólnodostępne  
szkolenia e-learningowe   

 rejestracja przez stronę: 
http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/ 

 dostęp do połowy 2018 r.,  
z możliwością wydłużenia przy 
zainteresowaniu   

 

 zakres tematyczny  
(aktualnie 14 obszarów), w szczególności: 
 diagnostyka 
 leczenie nowotworów: leczenie chirurgiczne, 

radioterapia, leczenie systemowe  
 nowotwory przewodu pokarmowego 
 nowotwory układu moczowego 
 ginekologia onkologiczna  
 powikłania leczenia onkologicznego 
 stany nagłego zagrożenia życia w onkologii 
 medycyna paliatywna 
 zasady pomocy psychologicznej oraz 

przekazywania informacji chorym i rodzinom 
 …… 
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Platforma e-learningowa 
Szkolenia w POZ 

http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/


Grupa docelowa: 
 10 000 lekarzy POZ 
 

Zakres tematyczny:  
 diagnostyka onkologiczna 
 zasady kierowania na leczenie i 

opieki nad chorymi po leczeniu 
onkologicznym 

 

 

 

Działania planowane: 
 szkolenia w formie wykładów i 

warsztatów na terenie całej 
Polski 

 stworzenie internetowej 
platformy informacyjnej 
zawierającej informację z 
zakresu onkologii oraz materiały 
edukacyjno-szkoleniowe 
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NPZChN /2015 
Szkolenia w POZ 
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Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020 

OŚ V  - WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA 
 

 
Działanie Wsparcie finansowe 

 

Działanie 5.3  

 Wysoka jakość kształcenia  
na kierunkach medycznych 

169 448 124 EUR 

Działanie 5.4  

 Kompetencje zawodowe  
i kwalifikacje kadr medycznych 

51 938 564 EUR 



Typ projektów Kształcenie 
podyplomowe lekarzy realizowane w 
innych formach niż specjalizacje (…) 
 

Grupa docelowa: 

 przeszkolenie 10 000 lekarzy objętych 
kształceniem podyplomowym  
z zakresu medycyny rodzinnej 
 
 

 

 

 

 

Planowany okres 
realizacji:  

Alokacja planowana:  
 

2015 r. – 2018 r. 14 000 000,00 PLN 

2016 r. – 2020 r. 25 765 600,00 PLN 
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Działanie 5.4   

Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

Główne działania: 
 przeszkolenie w ramach kursu w 

dziedzinie medycyny rodzinnej 
10 000 lekarzy zatrudnionych w 
podstawowej opiece zdrowotnej, a 
nieposiadjących specjalizacji z 
medycyny rodzinnej 

 kursy doskonalące m.in. w zakresie 
onkologii, geriatrii, ratownictwa 
medycznego 
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Kierunki zmian 

zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa 

dedykowane szkolenia w POZ 

wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego 

wzmacnianie potencjału kadrowego w onkologii i geriatrii 

wsparcie uczelni medycznych w rozwoju kształcenia praktycznego 

rozwój systemu monitorowania kadr medycznych 



Typ projektów Realizacja programów 
rozwojowych dla uczelni medycznych 
uczestniczących w procesie kształcenia 
pielęgniarek i położnych 
ukierunkowanych na zwiększenie liczby 
absolwentów ww. kierunków 

Cel działania: 

 przeszkolenie 12 500 osób na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo 
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Działanie 5.3   

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 
Główne działania: 

 wdrożenie tzw. systemu kompetencji 
zamawianych, tj. istotnych z punktu 
widzenia potrzeb społecznych 

 poprawa programów praktyk i staży 

 wzmocnienie współpracy pomiędzy 
uczelniami a podmiotami leczniczymi 
 

 

 

 

 

 

 

Planowany okres 
realizacji:  

Alokacja planowana:  

2015 r. – 2022 r. 287 500 000,00 PLN 



Typ projektów Kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych 
w obszarach związanych z potrzebami 
epidemiologiczno-demograficznymi 
 

Cel działania: 
 przeszkolenie 20 000 pielęgniarek i 

położnych objętych kształceniem 
podyplomowym 
 
 

 

 

 

 

Planowany okres 
realizacji:  

Alokacja planowana:  
 

2016 r. – 2020 r. 30 000 000,00 PLN 
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Działanie 5.4   

Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

Główne działania: 

 kształcenie ustawiczne pielęgniarek i 
położnych  w formie szkoleń 
specjalizacyjnych, kursów 
kwalifikacyjnych, kursów 
specjalistycznych, kursów 
doszkalających 

 podniesienie kwalifikacji pielęgniarek i 
położnych związanych z wdrożeniem 
pakietów: onkologicznego i 
kolejkowego 
 
 
 

 

 

 

 



Typ projektów Kształcenie 
specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach 
istotnych z punktu widzenia potrzeb 
epidemiologiczno-demograficznych 
kraju 

Cel działania: 
 przeszkolenie 5 700 lekarzy objętych 

kształceniem podyplomowym 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Planowany okres 
realizacji:  

Alokacja planowana:  
 

2015 r. – 2022 r. 90 000 000,00 PLN 
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Działanie 5.4   

Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 

Główne działania: 
 tworzenie centrów symulacji medycznej 
 organizacja kursów specjalizacyjnych w  

następujących dziedzinach medycyny: 
onkologia kliniczna, radioterapia 
onkologiczna, chirurgia onkologiczna,  
patomorfologia, hematologia, geriatria,  
ortopedia i traumatologia, rehabilitacja 
medyczna, reumatologia, medycyna 
rodzinna 

 dofinansowanie kosztów uczestnictwa w 
kursach 

 dofinansowanie wybranego stażu 
specjalizacyjnego, konferencji 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Główne działania: 
 podniesienie umiejętności i kwalifikacji 

ratowników medycznych, 
dyspozytorów medycznych, pilotów 
LPR, fizjoterapeutów, terapeutów 
środowiskowych, opiekunów 
medycznych 
 
 
 
 

 

 

 

 

Typ projektów Doskonalenie zawodowe 
pracowników innych zawodów 
istotnych z punktu widzenia 
funkcjonowania systemu ochrony 
zdrowia (…) 

Cel działania: 
 przeszkolenie 7 200 przedstawicieli 

innych zawodów istotnych z punktu 
widzenia funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia 
 
 
 

 

 

 

 

Planowany okres 
realizacji:  

Alokacja na konkursy:  
 

2016 r. – 2020 r. 21 600 000,00 PLN 
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Działanie 5.4   

Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych 



Tytuł projektu: Wsparcie systemu 
kształcenia ustawicznego personelu 
medycznego w zakresie opieki 
geriatrycznej. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Okres realizacji:  Alokacja :  
 

styczeń 2012 – 
czerwiec 2015 

22 409 719,00  PLN 
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Poddziałanie 2.3.2  

Doskonalenie zawodowe kadr medycznych 
http://www.geriatria.mz.gov.pl/  

Główne działania: 

Przeszkolenie w zakresie opieki geriatrycznej:  
• 2000 lekarzy podstawowej opieki 

zdrowotnej 
• 2000 pielęgniarek w ramach kursów 

specjalistycznych 
• 200 opiekunów medycznych 
• 200 terapeutów środowiskowych według 

programu szkolenia z zakresu terapii 
środowiskowej 

• 1000 fizjoterapeutów w zakresie 
fizjoterapii w geriatrii 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.geriatria.mz.gov.pl/
http://www.geriatria.mz.gov.pl/
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Kierunki zmian 

zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa 

dedykowane szkolenia w POZ 

wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego 

wzmacnianie potencjału kadrowego w onkologii i geriatrii 

wsparcie uczelni medycznych w rozwoju kształcenia praktycznego 

rozwój systemu monitorowania kadr medycznych 



Typ projektów Realizacja programów 
rozwojowych dla uczelni medycznych 
uczestniczących  w procesie 
praktycznego kształcenia studentów, w 
tym tworzenie centrów symulacji 
medycznej 
 

Cel działania: 
 dofinansowanie 42 programów 

rozwojowych uczelni kształcących na 
kierunkach medycznych  
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Działanie 5.3   

Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych 

 
Główne działania: 

 tworzenie centrów symulacji 
medycznej 

 rozwój kształcenia praktycznego 
nauczania i egzaminowania 

 

 

 
Planowany okres 
realizacji:  

Alokacja planowana:  
 

2015 r. – 2018 r. 282 000 000,00 PLN 

2016 r. – 2019 r. 108 000 000,00 PLN  



29 

Kierunki zmian 

zwiększenie liczby rezydentur finansowanych z budżetu państwa 

dedykowane szkolenia w POZ 

wsparcie kształcenia przed- i podyplomowego 

wzmacnianie potencjału kadrowego w onkologii i geriatrii 

wsparcie uczelni medycznych w rozwoju kształcenia praktycznego 

rozwój systemu monitorowania kadr medycznych 
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System monitorowania kształcenia pracowników 
medycznych 

 Projekt P4  
"Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu 
informacji w ochronie zdrowia„ 

 Cel: 
Usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem 
do informacji o stanie zasobów  kadry pracowników 
medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, 
kursów  doszkalających 
 

 Termin realizacji: 
IV kwartał 2015  

 

 

 

 



31 

 

System monitorowania  
kształcenia pracowników medycznych 

Cele projektu 

 umożliwienie gromadzenia informacji na temat procesu kształcenia 
podyplomowego 

 dostarczenie informacji do planowania kształcenia  podyplomowego 
dla interesariuszy projektu 

 umożliwienie bieżącego monitorowania przebiegu szkolenia 

 wsparcie procesów składania i oceny wniosków na specjalizację 

 wsparcie procesów przeprowadzenia egzaminów 

 utworzenie rejestru informatycznego integrującego dane na temat 
wykształcenia personelu medycznego 
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System monitorowania  
kształcenia pracowników medycznych 

Funkcjonalności projektu 

• obsługa egzaminów LEK/LDEK 

• akredytacja jednostek szkolących  

• opracowanie programów szkolenia specjalizacyjnego  

• obsługa zgłoszeń na specjalizacje  

• organizacja kursów specjalizacyjnych  

• przebieg specjalizacji  

• egzamin specjalizacyjny  

• dokumentowanie punktów edukacyjnych  
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Dziękuję za uwagę! 
 

Piotr Warczyński 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

 

 


