Projekt z dnia 18 maja 2020 r.
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A Z D R O W I A 1)
z dnia ……… 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.2)) w § 6 ust.
5 otrzymuje brzmienie:
„5. Lekarz, lekarz dentysta odbywający staż otrzymuje zasadnicze wynagrodzenie
miesięczne w wysokości 2900 zł.”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.
MINISTER ZDROWIA

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

ALINA BUDZISZEWSKA-MAKULSKA
ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU PRAWNEGO MINISTERSTWA ZDROWIA
/PODPISANO KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM/

1)

2)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2194, z
2019 r. poz. 862 i 1749 oraz z 2020 r. poz. 198 i 776.
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UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia wydawany na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514 i 567) dotyczy zmiany
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.) w zakresie wysokości
wynagrodzenia lekarzy stażystów.
Na mocy znowelizowanego rozporządzenia zmianie z dniem 1 lipca 2020 r. ulegnie
wysokość wynagrodzenia stażystów z 2 700 zł brutto do wysokości 2900 zł brutto.
Zmiana tego rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia przepisów ustawy z dnia
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1471, z późn.
zm.), w której wprowadzono obowiązek podwyższania pracownikom medycznym
zatrudnionym w podmiotach leczniczych wynagrodzeń zasadniczych do poziomu najniższego
wynagrodzenia zasadniczego, obliczonego w sposób wskazany ustawą. Począwszy od dnia 1
lipca 2018 r. podwyżki powinny wynosić corocznie na dzień 1 lipca 20 % różnicy między
najniższym wynagrodzeniem zasadniczym właściwym dla tej grupy a wynagrodzeniem
zasadniczym aktualnym na ten dzień dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów.
Powyższe oznacza, że kwota podwyżki powinna być każdorazowo (co roku) obliczana na dzień
1 lipca, przy czym do obliczenia kwoty ewentualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego
pracownika medycznego powinna być przyjmowana aktualna dla tego pracownika wysokość
wynagrodzenia zasadniczego na dzień 1 lipca każdego roku.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych
i średnich przedsiębiorców.
Projektowane rozporządzenie nie wymaga przedstawienia właściwym organom
i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu
uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.
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Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych w stosunku
do projektowanego rozporządzenia środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.

