
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

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 28 listopada 2014 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej 

(druk nr 774) 

 

U S T A W A    z dnia 7 września 1991 r. o SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, z późn. zm.) 

Art. 5. 

1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo niepubliczną. 

2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 3a-3e, może być zakładana i prowadzona przez: 

1)   jednostkę samorządu terytorialnego; 

2)   inną osobę prawną; 

3)   osobę fizyczną. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki 

publiczne. 

3a. 
(37)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej mogą 

zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 29. 

3b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania: 

1)   zakłada i prowadzi: 

a)  szkoły, zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach 

dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą, 

b)  publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym; 

2)   może zakładać i prowadzić: 

a)  publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym, 

b)  publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym. 

3c. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zakłada i 

prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także placówki doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych. 
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3d. Minister właściwy do spraw rolnictwa: 

1)   może zakładać i prowadzić publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o 

znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym; 

2)   może zakładać i prowadzić publiczne placówki doskonalenia nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych. 

3e. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne szkoły 

leśne. 

3f. 
(
Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki w 

zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne szkoły i placówki 

przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki przy zakładach karnych i 

aresztach śledczych działają w ramach ich struktury. 

4. (uchylony). 

5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, 

przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa 

w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami 

integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, 

szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i 

schroniskach dla nieletnich, należy do zadań własnych gmin. 

5a. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów 

specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół 

sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7, z 

wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, należy do 

zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem ust. 3c. 

5b. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których 

prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką 

samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego typu szkoły lub placówki jest 

zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych - z ministrem właściwym do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 

5c. Przepis ust. 5b stosuje się również w przypadku przekazywania szkół i placówek 

pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 

5d. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, dla 

uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia nauczycieli szkół 

artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia między ministrem 
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właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a jednostką samorządu 

terytorialnego. 

5e. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych o znaczeniu 

regionalnym i ponadregionalnym oraz publicznych szkół leśnych może być przekazywane 

w drodze porozumienia zawieranego między właściwym ministrem a jednostką 

samorządu terytorialnego. 

5f. 
(41)

 W porozumieniu, o którym mowa w ust. 5e, strony mogą określić tryb przekazania 

mienia będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych oraz placówek 

rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym i publicznych szkół leśnych, 

niezbędnego do prawidłowego wykonywania zadań, o których mowa w ust. 7. 

5g. 
(42)

 Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie 

więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, 

w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły. 

5h. 
(43)

 Umowa, o której mowa w ust. 5g, określa w szczególności: 

1)  w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - wskazanie, czy szkole ustala się 

obwód; 

2)   tryb przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu terytorialnego w 

przypadkach, o których mowa w ust. 5j i 5k; 

3)   warunki korzystania z mienia przejętej szkoły lub placówki; 

4)   tryb kontroli przestrzegania warunków umowy; 

5)   warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. 

5i. Do szkoły lub placówki przejętej zgodnie z ust. 5g stosuje się przepisy dotyczące szkół i 

placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 58 ust. 3-5. 

5j. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie szkoły lub 

placówki przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub 

osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę lub placówkę nie wykonała polecenia, o 

którym mowa w art. 34 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły lub 

placówki określone w umowie, o której mowa w ust. 5g. W tym przypadku umowa ulega 

rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły lub placówki przez jednostkę samorządu 

terytorialnego. 
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5k. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która 

przejęła do prowadzenia szkołę lub placówkę publiczną na podstawie umowy, o której 

mowa w ust. 5g, nie może zlikwidować tej szkoły lub placówki; na wniosek tej osoby 

jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę lub placówkę, przejmuje jej 

prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 5g. 

5l. 
(48)

 Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana powiadomić, w terminie 6 

miesięcy przed dniem przekazania szkoły lub placówki do prowadzenia osobie prawnej 

niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, pracowników szkoły 

lub placówki oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania szkoły lub 

placówki, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla 

pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. 

5m. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5l, 

może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły lub placówki publicznej 

przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędąca jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną. 

5n. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5m, powoduje rozwiązanie stosunku pracy 

z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły lub placówki, chyba że nauczyciel do dnia 

rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły lub placówki 

prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego. 

5o. 
(51)

 Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która 

przejęła szkołę lub placówkę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 5g, z dniem 

przejęcia szkoły lub placówki jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie 

nowe warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego 

nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych 

warunków. 

5p. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa w ust. 5o, powoduje 

rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem 3 miesięcy od dnia, do którego 

nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 5o. Do nauczyciela, który 

odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, stosuje się odpowiednio przepisy o 

rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. 
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5r. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania stosunku pracy z 

powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków nauczyciela stosuje się 

dotychczasowe przepisy. 

6. Zakładanie i prowadzenie publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia 

nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 5a o 

znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa, 

z zastrzeżeniem ust. 3c i 6c. 

6a. Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki 

doskonalenia nauczycieli, zakłady kształcenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne, z 

zastrzeżeniem ust. 3c. 

6b. (uchylony). 

6c. Plan sieci publicznych zakładów kształcenia i placówek doskonalenia nauczycieli, 

bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 6, określa 

strategia rozwoju województwa ustalona na podstawie odrębnych przepisów. 

6d. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do zadań 

własnych samorządu województwa. 

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu 

prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 

1)   zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki; 

2)   wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie; 

3)  zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej, w tym w zakresie wykonywania 

czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), i organizacyjnej szkoły 

lub placówki; 

4)   wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 

realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

8. (uchylony). 

9. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 7, organy prowadzące szkoły i placówki 

mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych 

szkół i placówek, o której mowa w ust. 7 pkt 3. 

10. (uchylony). 

<11. Minister Obrony Narodowej może udzielić organowi prowadzącemu szkołę, w 

związku z realizacją zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających 

z ratyfikowanych umów międzynarodowych w dziedzinie obronności, których stroną 

jest Rzeczpospolita Polska, dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących lub 

inwestycyjnych.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 4 marca 1994 r. o ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ 

SOCJALNYCH (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, z późn. zm.) 

Art. 5c. 

W 2014 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. 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.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 5 grudnia 1996 r. o ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA 

DENTYSTY (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.) 

 

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). 
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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". 

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. 
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3e. 
(9)

 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 

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. 
(10)

 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. 
(11)

 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. 
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4f. 
(12)

 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.> 

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. 

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; 
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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. 16e. 

1. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw zdrowia określa i 

ogłasza na swojej stronie internetowej liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy 

będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie 

specjalizacji, zwanej dalej "rezydenturą", w poszczególnych dziedzinach medycyny, z 

podziałem na województwa, na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez 

wojewodów uwzględniającego wolne miejsca szkoleniowe, potrzeby zdrowotne obywateli 

oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny na obszarze 

danego województwa. 
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2. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym wojewoda ogłasza liczbę miejsc szkoleniowych 

nieobjętych rezydenturą dla lekarzy w poszczególnych dziedzinach medycyny, z 

uwzględnieniem miejsc szkoleniowych dla lekarzy bez specjalizacji oraz lekarzy 

posiadających odpowiednią specjalizację. 

<2a. Wojewoda niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia 

informację o: 

1) niewykorzystanych miejscach szkoleniowych objętych rezydenturą; 

2) lekarzach, którzy brali udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na te miejsca 

szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście rankingowej, 

obejmującą dane określone w art. 16c ust. 2 i miejsce na liście rankingowej.> 

[3. Niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane 

postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, 

wojewoda może dodatkowo przyznać lekarzom, którzy brali udział w postępowaniu 

kwalifikacyjnym na te miejsca szkoleniowe i zajęli kolejne najwyższe miejsca na liście 

rankingowej, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane miejsca 

szkoleniowe objęte rezydenturą. 

4. Wojewoda może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe, w tym objęte rezydenturą, 

nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania 

kwalifikacyjnego.] 

<3. Niewykorzystane miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą, przyznane na dane 

postępowanie kwalifikacyjne dla danego województwa w danej dziedzinie medycyny, 

minister właściwy do spraw zdrowia może dodatkowo przyznać lekarzom, o których 

mowa w ust. 2a pkt 2, uwzględniając wszystkie dziedziny, w których były przyznane 

miejsca szkoleniowe objęte rezydenturą. 

4. Wojewoda, a w przypadku miejsc szkoleniowych objętych rezydenturą – minister 

właściwy do spraw zdrowia, może dodatkowo przyznawać miejsca szkoleniowe, nie 

później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia danego postępowania 

kwalifikacyjnego.> 

<4a. Minister właściwy do spraw zdrowia niezwłocznie informuje o przyznaniu miejsca 

szkoleniowego objętego rezydenturą właściwego wojewodę, który kieruje lekarza do 

odbywania szkolenia specjalizacyjnego.> 

5. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym Minister Obrony Narodowej określa i ogłasza 

liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie 
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wojskowej oraz pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej, biorąc pod uwagę potrzeby Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza 

liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy będących funkcjonariuszami w 

stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez 

tego ministra lub pełniących służbę albo zatrudnionych w podmiotach leczniczych, 

utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

<Art. 16ea. 

1. Rezydenturę może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia 

specjalizacji lub tytułu specjalisty.  

2. Lekarz nie może złożyć ponownie wniosku o odbywanie rezydentury, jeżeli uzyskał 

potwierdzenie realizacji programu. 

3. Lekarz, który został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie może złożyć 

ponownego wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem przypadku, gdy 

posiada on orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań do kontynuowania 

dotychczasowej specjalizacji. 

4. Lekarz, który dwukrotnie został zakwalifikowany do odbywania rezydentury, nie 

może złożyć kolejnego wniosku o odbywanie rezydentury.> 

Art. 16h. 

1. Lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie 

specjalizacji w ramach rezydentury. 

2. Lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w ramach 

wolnych miejsc szkoleniowych, w podmiotach prowadzących szkolenie specjalizacyjne: 

1)   na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie 

specjalizacyjne w danej dziedzinie medycyny, w której określa się tryb odbywania 

szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania 

szkolenia specjalizacyjnego; 

2)   w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania 

szkolenia specjalizacyjnego na podstawie odrębnych przepisów; 
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3)   na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący 

szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w 

zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz 

wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, 

pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest obowiązany pełnić w czasie 

realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o 

działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych 

pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w 

podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie 

prowadzącym staż kierunkowy; 

4)   na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z 

podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne, w której określa się szczegółowy 

tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas 

jego trwania; 

5)   w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich o 

program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce, w dziedzinie zgodnej z 

kierunkiem tych studiów, i w ramach udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu 

bezpłatnego, a po ukończeniu tych studiów - w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 

pkt 1-4. 

3. Lekarz cudzoziemiec, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 1a, może odbywać szkolenie 

specjalizacyjne na zasadach określonych w przepisach o odbywaniu studiów i 

uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby niebędące obywatelami 

polskimi. 

4. Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniący służbę lub 

zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej 

odbywa szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

16x ust. 2. 

5. Lekarz będący funkcjonariuszem w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych 

podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub 

pełniący służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez tego ministra odbywa 

szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 16x ust. 3. 

6. Lekarz będący funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudniony w podmiocie 

leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej 
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odbywa szkolenie specjalizacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

16x ust. 4. 

[7. Szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury może odbywać wyłącznie lekarz 

nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty.] 

<8. Lekarz, który odbywa szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydentury, może zmienić 

miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż po upływie roku 

od dnia zakwalifikowania się do odbywania tego szkolenia specjalizacyjnego, z 

zastrzeżeniem ust. 9. 

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się, jeżeli jednostka organizacyjna, w której lekarz odbywa 

szkolenie specjalizacyjne, uległa likwidacji lub przestała spełniać wymagania, o 

których mowa w art. 19f ust. 2.> 

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. 

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.> 

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. 

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 



- 15 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

"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.> 

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). 
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U S T A W A    z dnia 23 grudnia 1999 r. o KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ 

W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431, z późn. zm.) 

Art. 29l. 

Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w 2014 r. ustala się 

w wysokości przysługującej tym osobom w 2008 r. W 2014 r. kwota bazowa dla osób 

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe nie jest waloryzowana. 

<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.> 

 

 

U S T A W A    z dnia 3 marca 2000 r. o WYNAGRADZANIU OSÓB KIERUJĄCYCH 

NIEKTÓRYMI PODMIOTAMI PRAWNYMI (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 i 1645) 

Art. 29e. 

1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 

zysku w czwartym kwartale 2009 r. stanowi w 2014 r. podstawę do ustalenia 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku członków organów nadzorczych jednostek, o których mowa w art. 2 pkt 7, w 

jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 8, a w szczególności rad 

nadzorczych i komisji rewizyjnych, podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości 

wynagrodzenia miesięcznego stanowi w 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2011 r. 

<Art. 29f. 

1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z 

zysku w czwartym kwartale 2009 r. stanowi w 2015 r. podstawę do ustalenia 

maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8, z 

zastrzeżeniem ust. 2. 
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2. W przypadku członków organów nadzorczych jednostek, o których mowa w art. 2 pkt 

7, w jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 8, a w szczególności 

rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, podstawę do ustalenia maksymalnej 

wysokości wynagrodzenia miesięcznego stanowi w 2015 r. przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale 2011 r.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 20 kwietnia 2004 r. o PROMOCJI ZATRUDNIENIA I 

INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (DZ. U. Z 2013 R. POZ. 674, Z PÓŹN. ZM.) 

 

Art. 108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1)  kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w 

art. 2 ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2)   kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w 

art. 6 ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i 

konferencji z udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz 

instytucji realizujących inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3)   (uchylony); 

4)  kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a)  kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowych urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

4b)  kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d i 

art. 109 ust. 7c; 

5)   kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 

12 ust. 6; 

5a)  kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych 

oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów 
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wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

młodocianych; 

6)  kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w 

art. 23 ust. 12 i 15; 

7)   (uchylony); 

8)   (uchylony); 

9)   kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o 

których mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

10)  jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w 

art. 41 ust. 9; 

11)  pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12)  kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

13)  refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego, jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, o których mowa w 

art. 46; 

14)  kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15)  dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16)  zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a)  grantów, o których mowa w art. 60a; 

16b)  świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c)  refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za 

bezrobotnych do 30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 

60c; 

16d)  kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 

roku życia, o którym mowa w art. 60d; 

17)  stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 

17a)  kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

18)  składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w 

art. 54; 
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19)  zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu 

zatrudnienia bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 

20)  (uchylony); 

21)  kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a)  kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

22)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, 

z wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a)  świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 

ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22b)  kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, 

o których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c)   programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d)  zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 

22e)  
(
pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz 

usług doradczych i szkoleniowych; 

22f)  wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k 

ust. 1; 

22g)  wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 

1; 

22h)  refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i)  wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j)  kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 

23)  (uchylony); 

24)  
(
(uchylony); 

24a)  świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25)  refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 

70 ust. 8; 

26)  zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

27)  refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 

27a)  (uchylony); 
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28)  kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 

29)  kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów 

szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30)  opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w 

celu prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne 

służby zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

30a)  kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b)  kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, 

uruchamianych w ramach powiatowych urzędów pracy; 

31)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących 

pracy oraz pracodawców; 

31a)  opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i 

działaniach publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub 

wynikających z reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

32)  kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych 

druków niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu 

bezrobocia, przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz 

kosztów komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, 

organami rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33)  badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 

34)  kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 

technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych 

Hufcach Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 

35)  wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 

36)  kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 
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36a)  kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu 

Pracy; 

37)  kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, 

w ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o 

których mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego 

urzędu pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy 

szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, 

oraz kosztów wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 

38)  kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych 

służb zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

38a)  kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców 

Pracy; 

38b)  kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39)  (uchylony); 

40)  świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 

41)  zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 

27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42)  restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

42a)  kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie 

niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b)  kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w 

przepisach, o których mowa w pkt 42a; 

43)  kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

44)  odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy 

oraz kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45)  spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych, o których mowa w art. 141; 

47)  (uchylony); 

48)  kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 

50)  wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51)  specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52)  zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 

53)  kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54)  zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków 

pogrzebowych wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o 

świadczeniach przedemerytalnych; 

54a)   kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w 

art. 118b; 

55)  dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty; 

56)  
(373)

 (uchylony); 

57)  
(374)

 kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy; 

58)  
(375)

 kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w 

przepisach, o których mowa w pkt 57. 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 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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1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 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. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 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. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 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. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 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. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 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. 

<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.> 

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

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 
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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. 

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. 
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U S T A W A    z dnia 6 grudnia 2008 r. o PODATKU AKCYZOWYM (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 752) 

Art. 13. 

1. Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna 

niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu 

akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w 

tym podmiot: 

1)   nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w 

należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony; 

2)   będący nabywcą końcowym zużywającym energię elektryczną, jeżeli od tej energii 

nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, 

który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu; 

2a)  będący nabywcą lub posiadaczem suszu tytoniowego niebędący podmiotem 

prowadzącym skład podatkowy, pośredniczącym podmiotem tytoniowym lub 

rolnikiem, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od tego suszu 

zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał 

sprzedaży tego suszu; 

3)   u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych lub doszło do całkowitego 

zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy 

nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych; 

4)   będący przedstawicielem podatkowym; 

5)   będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy 

posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako 

zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów 

akcyzowych na rzecz innego podmiotu; 

6)   będący zarejestrowanym wysyłającym, jeżeli wysyła z zastosowaniem procedury 

zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe z miejsca importu; 

7)   dokonujący użycia lub sprzedaży wyrobów węglowych, które uzyskał w drodze czynu 

zabronionego pod groźbą kary; 

8)   będący pośredniczącym podmiotem tytoniowym zużywającym susz tytoniowy; 
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9)   będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy zużywającym susz tytoniowy do 

innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych; 

10)  będący pośredniczącym podmiotem węglowym używającym wyrobów węglowych; 

11)  będący finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 

pkt 5; 

12)  będący pośredniczącym podmiotem gazowym używającym wyrobów gazowych; 

13)  będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 

pkt 5. 

<1a. Podatnikiem z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 ust. 1a, 

niezgodnej z art. 47, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która produkuje papierosy, oraz 

każda inna osoba, która uczestniczy w ich produkcji.  

1b. Jeżeli obowiązek podatkowy z tytułu produkcji papierosów, o której mowa w art. 99 

ust. 1a, niezgodnej z art. 47, ciąży na kilku podatnikach, podatnicy ci ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe.> 

2. Podatnikiem jest również podmiot niebędący importerem, jeżeli ciąży na nim obowiązek 

uiszczenia cła. 

3. Podatnikiem z tytułu wyprowadzenia ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia 

poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego 

ten skład podatkowy jest podmiot będący właścicielem tych wyrobów, który uzyskał od 

właściwego naczelnika urzędu celnego zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1. 

4. Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podatnikach z tytułu dokonania czynności lub 

zaistnienia stanu faktycznego, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 i 5, 

których przedmiotem są te same wyroby akcyzowe, zapłata akcyzy związanej z tymi 

wyrobami przez jednego z tych podatników powoduje wygaśnięcie zobowiązania 

podatkowego pozostałych podatników. 

5. Podatnikiem w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego: 

1)   energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, 

2)   wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego 

- od podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest podmiot reprezentujący 

wyznaczony przez podmiot zagraniczny. 

6. W przypadku: 
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1)   niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

2)   odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, lub 

3)   nieprzesłania w terminie przez nabywcę końcowego podmiotowi reprezentującemu 

kopii faktury, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 

- podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej od podmiotu 

zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego miejsca 

prowadzenia działalności na terytorium kraju jest nabywca końcowy, który dokonał 

nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej. 

6a. W przypadku: 

1)   niewyznaczenia podmiotu reprezentującego lub 

2)   odmowy przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu reprezentującego przez 

właściwego naczelnika urzędu celnego, lub 

3)   nieprzesłania w terminie przez finalnego nabywcę gazowego podmiotowi 

reprezentującemu kopii faktury, o której mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 

- podatnikiem z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych od 

podmiotu zagranicznego niemającego siedziby, miejsca zamieszkania lub stałego 

miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju jest finalny nabywca gazowy, 

który dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych. 

7. (uchylony). 

Art. 99. 

1. Produkcją wyrobów tytoniowych w rozumieniu ustawy jest ich wytwarzanie, 

przetwarzanie, a także pakowanie. 

<1a. Produkcją papierosów jest również ich wytwarzanie, także przez konsumenta, przy 

użyciu maszyny do wytwarzania papierosów. 

1b. Za produkcję papierosów nie uznaje się wytwarzania papierosów przez konsumenta 

ręcznie domowym sposobem w gospodarstwach domowych.> 

2. Stawki akcyzy na wyroby tytoniowe wynoszą: 

1)   na papierosy, z zastrzeżeniem ust. 10 - 206,76 zł za każde 1000 sztuk i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 

2)   na tytoń do palenia, z zastrzeżeniem ust. 10 - 141,29 zł za każdy kilogram i 31,41% 

maksymalnej ceny detalicznej; 

[3)   na cygara i cygaretki - 280,25 zł za każde 1000 sztuk.] 
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<3) na cygara i cygaretki – 393,00 zł za każdy kilogram.> 

3. Na papierosy lub tytoń do palenia nieobjęte obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy i 

nieoznaczone maksymalną ceną detaliczną stawki akcyzy wynoszą: 

1)   na papierosy - 343,98 zł za każde 1000 sztuk; 

2)   na tytoń do palenia - 229,32 zł za każdy kilogram. 

4. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 100% całkowitej kwoty akcyzy, naliczonej 

od ceny równej średniej ważonej detalicznej cenie sprzedaży papierosów. 

5. (uchylony). 

5a. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów albo średnią ważoną detaliczną 

cenę sprzedaży tytoniu do palenia stanowi iloraz całkowitej wartości odpowiednio 

wszystkich papierosów albo tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą 

zawieszenia poboru akcyzy, i odpowiednio liczby tych papierosów albo ilości tytoniu do 

palenia. 

5b. Całkowitą wartość, o której mowa w ust. 5a, oblicza się w oparciu o detaliczne ceny 

sprzedaży obejmujące wszystkie podatki. 

5c. Średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną 

cenę sprzedaży tytoniu do palenia oblicza się na podstawie danych z roku 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który te średnie ważone detaliczne ceny sprzedaży 

są obliczane. 

5d. Na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na papierosy stosuje się średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów obliczaną na podstawie danych za pierwszych 10 

miesięcy roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który średnia ważona detaliczna 

cena sprzedaży papierosów jest obliczana. 

6. Za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się cenę wyznaczoną i wydrukowaną przez 

producenta, importera lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego na 

opakowaniu jednostkowym papierosów lub tytoniu do palenia, z zastrzeżeniem ust. 9. 

7. Producent, importer lub podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów 

lub tytoniu do palenia, przeznaczonych do sprzedaży na terytorium kraju, jest obowiązany 

wyznaczyć i wydrukować maksymalną cenę detaliczną na opakowaniu jednostkowym 

tych wyrobów. 

8. W przypadku importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do 

palenia znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach 

jednostkowych nieoznaczonych maksymalną ceną detaliczną, stosuje się odpowiednio 
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stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę 

detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży 

papierosów, o której mowa w ust. 5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla 

papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk 

papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. 

[9. W przypadku nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach jednostkowych 

nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, jeżeli od tych wyrobów 

nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, 

postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek 

został zapłacony, stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 

pkt 1 i 2, przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość 

średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 5d, 

przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do palenia, przyjmując 

założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do 

palenia.] 

<9. W przypadku: 

1) nabycia lub posiadania papierosów lub tytoniu do palenia znajdujących się 

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w opakowaniach 

jednostkowych nieoznaczonych albo oznaczonych maksymalną ceną 

detaliczną, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej 

wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo 

postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, 

2) produkcji, o której mowa w art. 99 ust. 1a, niezgodnej z art. 47 

– stosuje się odpowiednio stawki akcyzy w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 i 2, 

przy czym za maksymalną cenę detaliczną przyjmuje się trzykrotną wartość 

średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów, o której mowa w ust. 

5d, przeliczonej na jednostkę 1000 sztuk dla papierosów, a dla tytoniu do 

palenia, przyjmując założenie, że jednostka 1000 sztuk papierosów odpowiada 

1 kilogramowi tytoniu do palenia.> 

10. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 5, stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 70% 

maksymalnej ceny detalicznej wydrukowanej na opakowaniu jednostkowym. 



- 30 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

11. Producent, importer, podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów 

lub tytoniu do palenia są obowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi 

właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o liczbie znajdujących się poza 

procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu 

do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną w okresie: 

1)   pierwszych 10 miesięcy roku kalendarzowego, 

2)   roku kalendarzowego 

- poprzedzających rok kalendarzowy, na który są obliczane średnie ważone detaliczne 

ceny sprzedaży. 

12. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, 

termin, formę przekazywania oraz zakres informacji, o których mowa w ust. 11, 

uwzględniając potrzebę ustalenia średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów 

oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia. 

13. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów, przed końcem roku kalendarzowego 

poprzedzającego rok kalendarzowy, na który jest ustalana, na podstawie danych, o 

których mowa w ust. 11 pkt 1, na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na 

papierosy. 

14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", średnią ważoną 

detaliczną cenę sprzedaży papierosów oraz średnią ważoną detaliczną cenę sprzedaży 

tytoniu do palenia, najpóźniej do dnia 1 marca danego roku kalendarzowego, na 

podstawie danych, o których mowa w ust. 11 pkt 2. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885, z późn. zm.) 

Art. 146. 

[1. Dysponenci części budżetowych, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, 

przekazują jednostkom podległym informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym 

wynagrodzeń.] 
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<1. Dysponenci części budżetowych, w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia 

ustawy budżetowej, przekazują jednostkom podległym informacje o kwotach 

dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeń.> 

2. Jednostki, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany finansowe celem zapewnienia ich 

zgodności z ustawą budżetową. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kwot dochodów z podatków i ceł pobieranych przez 

jednostki podległe Ministrowi Finansów. 

 

 

U S T A W A   z dnia 15 lipca 2011 r. o ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1435) 

Art.96c. 

W roku 2014 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie art. 

9 ustawy, o której mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy 

do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy. 

<Art. 96d.  

W roku 2015 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego na podstawie 

art. 9 ustawy, o której mowa w art. 103, przekazuje marszałkowi województwa minister 

właściwy do spraw zdrowia ze środków Funduszu Pracy.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 22 listopada 2013 r. o SYSTEMIE POWIADAMIANIA 

RATUNKOWEGO (Dz. U. poz. 1635) 

Art. 10. 

1. Wykonywanie zadań centrum jest wspomagane przez system teleinformatyczny. 

Administratorem systemu teleinformatycznego jest minister właściwy do spraw 

administracji publicznej. 

2. Administrator systemu teleinformatycznego jest obowiązany zapewnić aby system 

teleinformatyczny: 

1)   był wyposażony w mechanizm zapewniający zachowanie ciągłości jego 

funkcjonowania; 
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2)   zawierał rozwiązania techniczne przeznaczone do szkolenia operatorów numerów 

alarmowych. 

3. System teleinformatyczny zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych, w tym zapewnia 

kontrolę dostępu użytkowników do danych oraz dokumentuje dokonywane przez nich 

zmiany, umożliwiając w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia 

alarmowego. 

4. Wojewoda lub podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 2, przetwarza dane zarejestrowane w 

systemie teleinformatycznym, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe 

osoby zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, 

pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępnia je na wniosek 

sądu, prokuratury lub Policji. 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej niszczy dane dotyczące treści 

zgłoszeń alarmowych przetwarzane w systemie teleinformatycznym po upływie terminu, 

o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2. 

<Art. 10a.  

Minister właściwy do spraw administracji publicznej może powierzyć, w drodze 

porozumienia, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykonywanie 

czynności związanych z administrowaniem systemem teleinformatycznym, o którym 

mowa w art. 10 ust. 1, w zakresie zapewnienia utrzymania powierzchni serwerowej. W 

takim przypadku realizacja zadania jest finansowana z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.> 

Art. 27. 

W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 757 i 1245) wprowadza się następujące zmiany: 

1)   w art. 3 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

"15)  System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego - 

system teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z centrum powiadamiania 

ratunkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 

powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635), zgłoszeń alarmowych, dysponowanie 

zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń medycznych, prezentację 
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miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego oraz pozycjonowanie zespołów 

ratownictwa medycznego."; 

2)   w art. 21: 

a)  w ust. 3: 

-  pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

"8)  informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;", 

-  w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

"10)  lokalizację, teren działania i liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych, którą 

określa się, przyjmując za kryterium, że jedno stanowisko przypada na każde 200 

tys. mieszkańców, jednak nie mniej niż 2 stanowiska dyspozytorów medycznych 

w lokalizacji.", 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

"3a. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi zgłoszeń przez 

dyspozytorów medycznych wojewoda co roku, jednak nie później niż do dnia 30 

czerwca, dokonuje analizy liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń. 

3b. W wyniku analizy, o której mowa w ust. 3a, możliwe jest dostosowanie 

lokalizacji, terenu działania i liczby stanowisk dyspozytorów medycznych, o 

których mowa w ust. 3 pkt 10, do aktualnych potrzeb systemu."; 

3)   po art. 24 dodaje się art. 24a-24d w brzmieniu: 

"[Art. 24a. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zapewnia utrzymanie 

oraz obsługę techniczną Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej "SWD PRM". Wojewoda zapewnia 

utrzymanie SWD PRM na terenie województwa. 

2. Funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej, oraz z części, 

których dysponentami są właściwi wojewodowie. 

3. SWD PRM współpracuje z systemem, o którym mowa w art. 7 i art. 25 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657 i 

Nr 174, poz. 1039). 

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, parametry 

funkcjonalne SWD PRM, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz 
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sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia optymalnego poziomu 

współpracy między systemem teleinformatycznym systemu powiadamiania 

ratunkowego i SWD PRM.] 

<Art. 24a. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zapewnia 

utrzymanie oraz obsługę techniczną Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego, zwanego dalej „SWD PRM”. Wojewoda 

zapewnia utrzymanie SWD PRM na terenie województwa. 

2. Funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa, z części, 

której dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej, 

oraz z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie. 

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej może powierzyć, w drodze 

porozumienia, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych 

wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem oraz obsługą techniczną 

SWD PRM w zakresie zapewnienia utrzymania powierzchni serwerowej. W 

takim przypadku realizacja zadania jest finansowana z budżetu państwa, z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw finansów 

publicznych. 

4. SWD PRM współpracuje z systemem, o którym mowa w art. 7 i art. 25 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 

113, poz. 657, z późn. zm.). 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, 

parametry funkcjonalne SWD PRM, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach 

awaryjnych oraz sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

optymalnego poziomu współpracy między systemem teleinformatycznym systemu 

powiadamiania ratunkowego i SWD PRM.> 

Art. 24b. 1. SWD PRM zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych, w tym kontrolę 

dostępu użytkowników do danych, oraz dokumentuje dokonywane przez nich zmiany, 

umożliwiając w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia alarmowego. 

2. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego przetwarza dane zarejestrowane w 

SWD PRM, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe osoby 

zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, 
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pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępnia je na 

wniosek sądu, prokuratury, Policji lub Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Mechanizmy, w które jest wyposażony SWD PRM, zapewniają zachowanie ciągłości 

jego funkcjonowania. 

4. SWD PRM zawiera rozwiązania techniczne przeznaczone do szkolenia dyspozytorów 

medycznych. 

Art. 24c. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest administratorem 

danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przetwarzanych w SWD PRM. 

2. Minister może upoważnić dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do 

udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

w SWD PRM dla osób uczestniczących w przetwarzaniu tych danych. 

3. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 2, tworzy i 

aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w 

SWD PRM. 

Art. 24d. 1. SWD PRM uzyskuje za pośrednictwem centralnego punktu systemu 

powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 

informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane 

połączenie do numeru alarmowego 112 albo innego numeru alarmowego, oraz dane 

dotyczące abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne. 

2. SWD PRM uzyskuje nieodpłatnie dostęp do danych przestrzennych i związanych z 

nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 ust. 

3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 

r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)."; 

4)   w art. 26: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego zatrudnia dyspozytora medycznego 

albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną na stanowisku dyspozytora 

medycznego w lokalizacji wskazanej w planie.", 

b)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Dyspozytor medyczny wykonuje swoje zadania z wykorzystaniem SWD PRM."; 
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5)   w art. 29: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. W centrum powiadamiania ratunkowego albo w wojewódzkim centrum 

zarządzania kryzysowego działają lekarze koordynatorzy ratownictwa 

medycznego w liczbie niezbędnej do zapewnienia całodobowej realizacji zadań, o 

których mowa w ust. 2.", 

b)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz, który spełnia 

warunki określone dla lekarza systemu."; 

6)   w art. 38: 

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Oznaczenia systemu używają jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, 

oraz lekarz koordynator ratownictwa medycznego.", 

b)  uchyla się ust. 2; 

7)   w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Podczas zdarzeń, w których prowadzone są także działania w zakresie gaszenia 

pożarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego, kierowanie jest 

prowadzone przez kierującego działaniem ratowniczym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

178, poz. 1380, z późn. zm.).". 

Art. 35 

1. [Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej oraz wojewodów w zakresie systemu powiadamiania 

ratunkowego, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 783.982.887 zł, z tego:] 

 <Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych oraz wojewodów w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego, 

będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 783 982 887 zł, z tego:> 

1)   w 2014 r. - 26.000.000 zł; 

2)   w 2015 r. - 63.643.706 zł; 

3)   w 2016 r. - 75.052.587 zł; 

4)   w 2017 r. - 77.702.565 zł; 

5)   w 2018 r. - 79.687.711 zł; 
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6)   w 2019 r. - 105.285.011 zł; 

7)   w 2020 r. - 85.848.518 zł; 

8)   w 2021 r. - 88.026.484 zł; 

9)   w 2022 r. - 90.256.722 zł; 

10)  w 2023 r. - 92.479.583 zł. 

2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej monitoruje wykorzystanie limitu 

wydatków, o którym mowa w ust. 1, i przynajmniej cztery razy do roku dokonuje, według 

stanu na koniec każdego kwartału, oceny wykorzystania limitu wydatków na dany rok. 

Wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 3, dokonuje minister 

właściwy do spraw administracji publicznej. 

3. Ustala się następujące mechanizmy korygujące w zakresie systemu powiadamiania 

ratunkowego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy: 

1)   ograniczenie lub wstrzymanie wydatków na upowszechnianie wiedzy o numerach 

alarmowych; 

2)   ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem obiektów centrów; 

3)   ograniczenie wydatków związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w 

szczególności ograniczenie wydatków na rozwój nowych usług tego systemu. 

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, co 

najmniej jeden z mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 3, w przypadku 

gdy: 

1)   nastąpi zagrożenie przekroczenia bądź przekroczenie limitu wydatków budżetowych 

przewidzianych na jeden rok, 

2)   w okresie od początku roku kalendarzowego do końca okresu objętego ostatnim 

monitoringiem wydatków część limitu rocznego przypadającego proporcjonalnie na ten 

okres została przekroczona co najmniej o 10% 

- mając na względzie zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemu powiadamiania 

ratunkowego. 

5. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych w zakresie dotyczącym współpracy Policji i Państwowej Straży 

Pożarnej z systemem powiadamiania ratunkowego oraz wojewodów w zakresie 

dotyczącym współpracy Państwowej Straży Pożarnej z systemem powiadamiania 

ratunkowego, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 330.433.900 zł, z tego: 

1)   w 2014 r. - 0 zł; 
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2)   w 2015 r. - 32.542.600 zł; 

3)   w 2016 r. - 33.532.600 zł; 

4)   w 2017 r. - 38.871.000 zł; 

5)   w 2018 r. - 49.203.900 zł; 

6)   w 2019 r. - 34.544.800 zł; 

7)   w 2020 r. - 34.893.900 zł; 

8)   w 2021 r. - 35.251.300 zł; 

9)   w 2022 r. - 35.617.300 zł; 

10)  w 2023 r. - 35.976.500 zł. 

6. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia przyjętego na dany rok 

budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 5, zostaną 

zastosowane mechanizmy korygujące polegające na: 

1)   ograniczeniu wydatków związanych z funkcjonowaniem Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Policji oraz Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, 

o których mowa odpowiednio w art. 20e ustawy zmienianej w art. 23 i art. 14g ustawy 

zmienianej w art. 24, w szczególności ograniczeniu wydatków na rozwój nowych 

usług tych systemów w zakresie dotyczącym współpracy z systemem powiadamiania 

ratunkowego; 

2)   ograniczeniu wydatków związanych z modernizacją i wdrażaniem nowych usług w 

sieci teleinformatycznej w zakresie dotyczącym współpracy z systemem 

powiadamiania ratunkowego. 

7. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których mowa 

w ust. 5, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmów korygujących, o których 

mowa w , 6, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

 


