
 

 

Druk nr 1983-A    

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 
D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

KOMISJI  FINANSÓW  PUBLICZNYCH 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach służących 
realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (druk 
nr 1944) 

 
Sejm na 51 posiedzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1983  
do Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawki zgłoszonych 
w drugim czytaniu. 

 
Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawki na 

posiedzeniu w dniu 9 listopada 2017 r.  
 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące wniosek i poprawkę: 

 

odrzucić projekt ustawy 
– KP Nowoczesna 
– KP PO 

– odrzucić 
 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia wniosku jest bezprzedmiotowość poprawki. 
 

w art. 1: 
a) w pkt 1 skreślić art. 16a, 
b) w pkt 1 po art. 16f dodać art. 16g i art. 16h w brzmieniu: 

„Art. 16g. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, 
w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., wysokość zasadniczego 
wynagrodzenia miesięcznego lekarza, który odbywa szkolenie 
specjalizacyjne w ramach rezydentury, w 2017 r., z podziałem na 
wynagrodzenie w poszczególnych dziedzinach medycyny, w których jest 
odbywane szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, biorąc pod 
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uwagę wysokość środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2017 
na finansowanie rezydentur. 

2. Wypłata wynagrodzenia zwiększonego na podstawie ust. 1 jest 
dokonywana w terminie wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2017 r., z 
wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. 

3. Wynagrodzenie zwiększone na podstawie ust. 1 przysługuje osobom 
będącym rezydentami w grudniu 2017 r. 

Art. 16h. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału kwoty 
przeznaczonej z budżetu państwa na sfinansowanie stażu podyplomowego, 
o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. 
zm.), wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, pomiędzy 
województwa, biorąc pod uwagę liczbę lekarzy i lekarzy dentystów 
odbywających staż podyplomowy w poszczególnych województwach. 

2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, w 
terminie do dnia 30 listopada 2017 r., wysokość wynagrodzenia lekarza 
stażysty i lekarza dentysty stażysty w 2017 r., biorąc pod uwagę wysokość 
środków budżetu państwa przeznaczonych w roku 2017 na finansowanie 
stażu podyplomowego. 

3. Wypłata wynagrodzenia zwiększonego na podstawie ust. 2 jest 
dokonywana w terminie wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2017 r., z 
wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 r. 

4. Wynagrodzenie zwiększone na podstawie ust. 2 przysługuje osobom 
będącym lekarzami stażystami i lekarzami dentystami stażystami w 
grudniu 2017 r.”, 

c) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu: 
„1a) w art. 18 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1) w art. 15 po ust. 4h dodaje się ust. 4i w brzmieniu: 
„4i. W roku 2017  środki przeznaczone na sfinansowanie stażu 

podyplomowego, o którym mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi 
określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa 
minister właściwy do spraw zdrowia ze środków budżetu państwa do 
wysokości 100 000 tys. zł oraz ze środków Funduszu Pracy.”; 

2) w art. 16j po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu: 
„1f. W roku 2017 rezydentura jest finansowana przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia ze środków budżetu państwa do 
wysokości 850 000 tys. zł oraz ze środków Funduszu Pracy.”;”; 

– KP  PO 
– odrzucić 

 
Warszawa, dnia 9 listopada 2017 r. 
 
 

 
Sprawozdawca 

 
 
                        (-) Maria Zuba 

 

Przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych  

 
 

(-) Jacek Sasin 



3 
 
 


	Druk nr 1983-A   
	odrzucić projekt ustawy
	– KP Nowoczesna
	– KP PO
	w art. 1:
	a) w pkt 1 skreślić art. 16a,
	b) w pkt 1 po art. 16f dodać art. 16g i art. 16h w brzmieniu:
	„Art. 16g. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury, w 2017 r...
	2. Wypłata wynagrodzenia zwiększonego na podstawie ust. 1 jest dokonywana w terminie wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2017 r., z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 r.
	3. Wynagrodzenie zwiększone na podstawie ust. 1 przysługuje osobom będącym rezydentami w grudniu 2017 r.

	Art. 16h. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób podziału kwoty przeznaczonej z budżetu państwa na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza denty...
	2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty w 2017 r., biorąc pod uwagę wysokość środków budżetu państwa przeznacz...
	3. Wypłata wynagrodzenia zwiększonego na podstawie ust. 2 jest dokonywana w terminie wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2017 r., z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2017 r.
	4. Wynagrodzenie zwiększone na podstawie ust. 2 przysługuje osobom będącym lekarzami stażystami i lekarzami dentystami stażystami w grudniu 2017 r.”,

	c) po pkt 1 dodać pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) w art. 18 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
	„1) w art. 15 po ust. 4h dodaje się ust. 4i w brzmieniu:
	„4i. W roku 2017  środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym mowa w ust. 4, wraz z kosztem obsługi określonym przepisami, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw zdrowia ze środków budżetu państwa do wysok...

	2) w art. 16j po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu:
	„1f. W roku 2017 rezydentura jest finansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia ze środków budżetu państwa do wysokości 850 000 tys. zł oraz ze środków Funduszu Pracy.”;”;




	– KP  PO

