
WNIOSEK O UDZIELENIE WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE STOSOWANIA

PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH

Podstawa prawna: Art. 13 pkt 11 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach

obrachunkowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2137)

A. ADRESAT WNIOSKU
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

B. DANE WNIOSKODAWCY
B. l. DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj wnioskodawcy (zaznaczyć właściwy kwadrat)

X I. jednostka samorządu terytorialnego O 2. związek międzygminny

O 4. związek, stowarzyszenie powiatów O 5. samorządowe jednostki organizacyjne

(w tym samorządowe osoby prawne)

03. stowarzyszenie gmin, gmin i powiatów

O 6. beneficjenci dotacji z budżetów jst

(w zakresie ich wykorzystania)

Nazwa pełna

Województwo Świętokrzyskie

B.2. ADRES SIEDZIBY
Powiat

Kielce

Gmina Miejscowość

Kielce

Ulica

Al. IX Wieków Kielc

Kod pocztowy

25-516

M. Kielce

Nr domu Nr lokalu

3

Poczta

Kielce

B.3. WSKAZANIE PRZEPISÓW O FINANSACH PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH

PRZEDMIOTEM WYJAŚNIENIA W ZAKRESIE ICH STOSOWANIA
Należy wskazać jednostki redakcyjne przepisów wraz z nazwą aktu prawnego do każdego zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia
przyszłego (bez przytaczania treści przepisów)

Art. 127 ust. 1 lit. a i 150 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z

późn.zm.).

C. PRZEDSTAWIENIE ZAISTNIAŁEGO STANU FAKTYCZNEGO (STANÓW

FAKTYCZNYCH), ZDARZENIA PRZYSZŁEGO (ZDARZEŃ PRZYSZŁYCH) I

PYTANIA (PYTAŃ)
Opis staRli fal(tysznege (staRÓW fal(t)'sznysh), zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

Sprawa dotyczy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz sporządzania sprawozdań budżetowych

w związku z planowanym zawarciem umowy z Ministrem Zdrowia reprezentującym Skarb Państwa na

finansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz sposobu i trybu ich

przekazywania i rozliczania (art. l5i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. z 2020 r., poz. 514).

Województwo otrzymało projekt umowy na finansowanie w 2021 r. staży podyplomowych lekarzy i lekarzy

dentystów oraz sposobu i trybu ich przekazywania i rozliczania (art. l5i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o

zawodach lekarza i lekarza dentysty), w którym zawarta jest informacja, że w 2021 r. Minister przekaże



Marszałkowi środki finansowe w fonnie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2021 r. realizacji

zadania zleconego z administracji rządowej określonego wart. 15i ust. l ustawy, zgodnie art. 15i ust. 2 tej

ustawy.

Pytanie (pytania) przyporządkowane do staRU faktyeznege (staRe..", faktyeznyeR) lub zdarzenia przyszłego (zdarzeń przyszłych)

przedstawionego wyżej

Zwracam się z prośbą o wyrażenie stanowiska odnośnie sposobu klasyfikowania i sprawozdawania środków

przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

D. WŁASNE STANOWISKO W SPRAWIE OCENY PRAWNEJ ZAISTNIAŁEGO

STANU FAKTYCZNEGO LUB ZDARZENIA PRZYSZŁEGO

Do końca 2020 r. środki na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów przekazywane były

przez Ministra właściwego ds. Zdrowia ze środków Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych, które nie stanowiły dochodów budżetu Województwa, a ewidencja księgowa prowadzona była

pozabudżetowo na koncie 139 w korespondencji z kontem 240.

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z

2020 r., poz. 514) i przekazywania środków na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

od 2021 r. w fonnie dotacji celowej z budżetu państwa, środki na finansowanie staży podyplomowych określone

w umowie zostaną ujęte w budżecie Województwa. Zgodnie z art. 15i ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza

dentysty środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego,

w tym na pokrycie kosztów obsługi przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia

na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw zdrowia a marszałkiem województwa.

Umowa ta określa wysokość środków oraz sposób i tryb ich przekazywania i rozliczania. Skoro, zadanie o

którym mowa wart. 15i ust. l ustawy jest zadaniem województwa z zakresu administracji rządowej

realizowanym na podstawie zawartej umowy z organem administracji rządowej to naszym zdaniem

otrzymywane od Ministra środki należałoby zaklasyfikować w § 2220 "Dotacja celowa otrzymana z budżetu

państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej. W przypadku określenia zadań realizowanych na podstawie przedmiotowej ustawy jako

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej naszym zdaniem należałoby je zaklasyfikować w § 2210

" Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne

zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa". Rodziłoby to obowiązek sporządzania

sprawozdania Rb-50 i przekazywania go do Ministra Zdrowia na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i

Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2018 r. ,poz. 109).

Wydatki w naszej ocenie należałoby zaplanować w paragrafie 4320" Staże i specjalizacje medyczne". Podstawą

ujęcia wydatku w ewidencji księgowej byłaby nota księgowa lub dyspozycja przekazania środków sporządzona

przez komórkę merytoryczną, na podstawie danych otrzymanych od podmiotów leczniczych zatrudniających

stażystów. Naszym zdaniem nie może to być faktura gdyż podmioty lecznicze (będące zarówno podmiotami

sektora finansów publicznych, jak i spoza tego sektora), jako beneficjenci środków na staże, nie wykonują na

rzecz Województwa Świętokrzyskiego ani dostawani usług.

Data wypełnienia wniosku Imię i nazwisko wnioskodawcy lub osoby

upoważnionej

~ ...

Podpis wnioskodawcy

~

~ •.• h..JtlUrlyliSk,

lub osoby

05.03.202.1 f.


