
PiE~rwszy :Jrezes S<jdu 1\Jajvvyższego 

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf 

BSA 111-021-410/17 
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Data wpływu ... : .. t~: . ..Jt 2017 ......................... ~ 

Szanowny Panie Ministrze, 

Do druku nr 1945 

Warszawa, dnia AO listopada 2017 r. 

Pan 
Adam Podgórski 

Zastępca Szefa 

Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 października 2017 r., GMS-WP-173-259/17 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. ·1 pkt 3 ustawy o Sądzie 

Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. U.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1254 ze zm.) nie uznaje za 

celowe opiniowania rządowego projektu usta~ o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji usta~ budżetowej na rok 2018. 

Z wyrazami szacunku 

WYDZIAŁ PREZYDIALNY 
L.dz . .................................................. . 

Pata wpłyWU ...... 1.~ ... ~L. .. ~':?11 

Sąd Najwyższy, Plac Krasińskich 2/4/6, 00-951 Warszawa, tel. 22 530 82 03, faks 22 530 91 00, e-mail: ppsek@sn.pl, www.sn.pl 
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NRUZRP/OA/787/_;1 S .J.;}/17 

PREZES 
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

Maciej Hamankiewicz 

Warszawa, dnia 1 O .11.2017 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

W związku z pismem z dnia 26 października 2017 r., znak: GMS-WP-173-259/17, 

w sprawie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, przesyłam w załączeniu stanowisko 

Nr 20/17NJI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 listopada 2017 r. 

l~ • '• • .. 

,,J/011/d . 
. . . . . '· ~ ... . . . . . . ·~ . . .... 

WYDZIAŁ PREZYDIALNY 
L.dz ................................................... .. 

Data wpływu ..... A!=t.:t.L.2.5211. ..• 

Naczelna l:tba Lekarska, ul •• Jana Sobieskiego 110,00-764 Wars7.awa 
teł. 559 13 30, fax 559 13 33 

e-mail: prezes@hipoknues.org 



STANOWISKO Nr 20/17NII 

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ 

z dnia 10 listopada 2017 r. 

w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji 

ustawy budżetowej na rok 2018 

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach służących realizacji ustawy budotełowej na rok 2018, przekazanym 

przy piśmie Pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, znak: 

GMS-WP-173-259/17, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu 

ustawy: 

W art. 12 przedmiotowego projektu ustawy, jak również w uzasadnieniu na str. 5 

w akapicie nr 3 oraz w OSR, w pkt 6 .. Wr*{w na sektor finansów publicznych" 

podano, .te projekt ustawy przewiduje finansowanie w roku 2018 sta.ty 

podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy dentystów oraz specjalizacji 

pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy. Tak wskazany zakres zadań, 

które będą finansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy nie koreluje ze 

wszystkimi zadaniami, które mają być finansowane w roku 2018 ze środków 

Funduszu Pracy, a o których mowa w projekcie ustawy. Zgodnie z art. 29 projektu 

ustawy w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy będzie finansowana, oprócz stażu 

podyplomowego oraz szkoleń specjalizacyjnych, również rezydentura. Nie jest jasne, 

czy kwota podana w OSR oraz w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu 

z przeznaczeniem na ww. zadania obejmuje również rezydenturę. W projekcie 

ustawy, z wyjątkiem źródła finansowania, nie wskazano wysokości środków 

finansowych, jakie planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rezydentury w roku 

2018. 

Niezale.tnie od powyższego Naczelna Rada Lekarska oczekuje znacznego 

wzrostu przewidzianych w roku 2018 nakładów budżetowych na finansowanie 

rezydentur, w szczególności na zapewnienie środków na postUlowany przez 

specjalizujących się lekarzy wzrost wynagrodżeń za pracę. 

SEKRETARZ 
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Maciej Hamankiewicz 
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III Narodowy Bank Polski 

DP-IV-MJ-024-659/17 

Pani 

Prezes 
Adam Glapiński 

Warszawa, l h listopada 2017 r. 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz ............................................. . 

Data wpływu .. .ltJl. .. ZU17... ... 

Agnieszka Kaczmarska 

Szef Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 26 października 2017 r. (znak: G1>4S-WP-173-259/17) 

dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących 

realizacji ustawy budżetowej na rok 2018, uprzejmie informuję, że Narodowy Bank Polski nie 

zgłasza uwag do powyższego dokumentu. 

Narodowv Bank Polski n l ~\AiiPtnlrr7u<:.lr~ .,., l-n .. ..,.l ... o .......... o .. -.~ .... 


