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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. 

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 

na rok 2016 

 

(druk nr  31) 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 marca 1994 r. O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 111) 

 

Art. 5d. 

W 2015 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym 

mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce 

narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7. 

 

<Art. 5e. 

W 2016 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o 

którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 

gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 464, 1633, 1893 i 1991) 

 

Art. 15. 

1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 

2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy. 

3. (uchylony). 

3a. Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego 

prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu 

lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o której mowa w art. 

64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty 

wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej "opiekunem". 
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3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w 

miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace 

badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza posiadającego prawo 

wykonywania zawodu. Stażysta jest uprawniony w szczególności do: 

1)   przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po 

konsultacji z opiekunem; 

2)   wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich; 

3)   wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz inne 

badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i 

leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

4)   samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i leczniczych, 

których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna; 

5)   wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie stosowania 

metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu; 

6)   prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji medycznej; 

7)   udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem treści 

tych informacji; 

8)   zlecania czynności pielęgnacyjnych; 

9)   w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a jeżeli 

są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę możliwości, opinii 

jednego lekarza. 

3c. Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i 

orzeczeń lekarskich. 

3d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, 

zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację 

programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a. 

3e. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż podyplomowy na 

zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

3f. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który 

nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, może odbyć staż podyplomowy za 

zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia na zasadach określonych w przepisach o 

odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby 

niebędące obywatelami polskimi. 

4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego 

przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych 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 
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Europejskiej zamierzających odbywać staż na obszarze tego województwa, jest zadaniem 

marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. 

4a. W roku 2009 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4b. W roku 2010 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4c. W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4d. W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4e. W roku 2013 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4f. W roku 2014 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

4g. W roku 2015 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym 

mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw 

zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

<4h. W roku 2016 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, 

o którym mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej 

określa, w drodze rozporządzenia: 

1)   ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza; 

2)   sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego; 

3)   tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości lub 

w części; 

4)   (uchylony) 

5)   (uchylony) 

6)   wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz 

indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w 

których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji 

programu stażu przez te podmioty; 

7)   wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady 

finansowania i organizacji stażu podyplomowego. 

6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę 

podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. 
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6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem 

województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy 

dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała 

na listę członków izby. 

6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy 

dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i 

warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6. 

6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do: 

1)   wizytacji podmiotu wpisanego na listę, o której mowa w ust. 6; 

2)   żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania; 

3)   żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza; 

4)   wydawania zaleceń pokontrolnych; 

5)   przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi 

województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej; 

6)   wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę, o 

której mowa w ust. 6. 

6d. Przepisy ust. 1-3d oraz 4-6c stosuje się odpowiednio do osób będących obywatelami 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala 

listę podległych sobie podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży 

podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby wojskowej 

oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży. 

7a. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 7, odbywa staż podyplomowy na 

stanowisku lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, na które zostaje wyznaczony 

przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską. 

8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może uznać staż 

podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w 

kraju, z zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza 

będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje za równoważny w całości lub w 

części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. (uchylony) 

 

Art. 16j. 

1. Rezydentura jest przyznawana i finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

w ramach środków budżetu państwa, których jest dysponentem. 

1a. W roku 2012 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 

1b. W roku 2013 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 
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1c. W roku 2014 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków Funduszu Pracy. 

1d. W roku 2015 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia 

ze środków budżetu państwa do wysokości 60,75 mln zł oraz ze środków Funduszu Pracy. 

<1e. W roku 2016 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia ze środków budżetu państwa do wysokości 182 943 tys. zł oraz ze środków 

Funduszu Pracy.> 

2. Środki finansowe niezbędne do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury przez 

lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do jej odbywania lub odbywają ją w tym trybie, 

minister właściwy do spraw zdrowia przekazuje na podstawie umowy zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne zatrudniającym tych lekarzy. Umowa 

ta określa wysokość środków i ich przeznaczenie. 

2a. Przygotowanie i realizacja umów, o których mowa w ust. 2, odbywa się w SMK. 

3. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, otrzymuje 

zasadnicze wynagrodzenie miesięczne ustalane przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", w drodze obwieszczenia, do dnia 15 stycznia każdego roku, w 

wysokości nie mniejszej niż 70% tego wynagrodzenia. 

4. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 3, podlega 

zróżnicowaniu ze względu na: 

1)   dziedzinę medycyny, w której lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach 

rezydentury, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uznanych za priorytetowe; 

2)   rok odbywanego przez lekarza szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 

zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego, z podziałem na wynagrodzenie w 

poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest odbywane szkolenie 

specjalizacyjne w ramach rezydentury, kierując się koniecznością zapewnienia dostępności 

świadczeń specjalistycznych dla pacjentów. 

 

Art. 16k. 

1. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w ramach środków budżetu państwa, których 

jest dysponentem, dofinansować koszty związane ze szkoleniem specjalizacyjnym. 

1a. W roku 2012 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1b. W roku 2013 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1c. W roku 2014 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

1d. W roku 2015 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra właściwego 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 
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<1e. W roku 2016 szkolenie specjalizacyjne jest dofinansowywane przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.> 

2. Środki finansowe na dofinansowanie kosztów związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym 

są przekazywane na podstawie umowy zawartej między ministrem właściwym do spraw 

zdrowia a podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne. 

3. W przypadku gdy środki określone w ust. 2 stanowią dla podmiotu prowadzącego 

szkolenie specjalizacyjne, będącego przedsiębiorcą, pomoc publiczną w rozumieniu art. 

107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, będzie ona udzielana jako pomoc de 

minimis zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 

z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de 

minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 grudnia 1999 r. O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ 

W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2030) 

 

Art. 29m. 

Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2015 r. ustala się 

w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2015 r. kwota bazowa dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana. 

 

<Art. 29n. 

Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2016 r. 

ustala się w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2016 r. kwota bazowa 

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.> 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.) 

 

Art. 108. 

(ust. 1-1f pominięto) 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1)   staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2)   staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 
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<1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy 

dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o 

zawodach pielęgniarki i położnej.> 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa w 

ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

1j.  Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2017 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 

finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

 


