
Konsultanci wojewódzcy -  zadania
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia, 
konsultanci wojewódzcy (Dz. U. z 2017 r., poz. 890):

1. Wykonują zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji 
rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów ustawy o działalności 
leczniczej, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta.

2. Prowadzą nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia 
specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów 
oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające 
zastosowanie w ochronie zdrowia.

3. Biorą udział w pracach komisji i zespołów powoływanych w celu realizacji polityki 
zdrowotnej.

4. Sporządzają opinie dotyczące doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, 
pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody 
medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

5. Sporządzają opinie dotyczące realizacji szkolenia podyplomowego i specjalizacyjnego 
lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób 
wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie 
w ochronie zdrowia w zakresie wynikającym z określonego programu kształcenia oraz 
sprawują nadzór nad ich merytoryczną realizacją.

6. Przeprowadzają kontrole podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych 
dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy 
dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne 
zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia w 
zakresie wynikającym z programów kształcenia.

7. Kontrolują dostępność świadczeń zdrowotnych.
8. Kontrolują wyposażenie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w 

aparaturę i sprzęt medyczny, aparaturę analityczną oraz aparaturę do 
przygotowywania i badania produktów leczniczych i kontroli ich efektywnego 
wykorzystania w realizacji zadań dydaktycznych.

9. Informują organy administracji rządowej, podmioty tworzące w rozumieniu przepisów
0 działalności leczniczej, oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli.

10. Powiadamiają Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych o stwierdzonych incydentach medycznych lub 
nieprawidłowościach w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów 
medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji 
oraz systemów i zestawów zabiegowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 poz. 876, z późn. zm.).

11. Sporządzają opinie dotyczące oceny zasobów kadrowych oraz potrzeb kadrowych 
w dziedzinie medycyny, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie 
w ochronie zdrowia reprezentowanej przez właściwego konsultanta.

12. Wydają opinie o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym
1 pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, 
z uwzględnieniem dostępności metod i środków.

13. Wydają opinie w zakresie wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów 
medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów 
medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji



w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. 
U. z 2015 poz. 876, z późn. zm.), na wniosek Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

14. Opiniują wnioski jednostek ubiegających się o wpisanie ich na prowadzoną przez 
ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych 
do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, 
farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne.

15. Występują z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych 
o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby 
wykonujące dany zawód medyczny.

16. Wydają, na wniosek wojewody, opinie o spełnianiu przez podmiot leczniczy 
warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

17. Wydają na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinie o spełnianiu przez jednostkę 
uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów warunków do prowadzenia stażu 
podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, a także opinie dotyczące sposobu 
realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych 
przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego.


