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 [aneks do nr 5.] 

Zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego 

lekarza i lekarza dentysty. 

W dniu 9 listopada 2018 r., po oddaniu do publikacji 5. numeru e-informatora, na stronie internetowej 

Dziennika Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

8 listopada 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2128) – zwane dalej rozporządzeniem 

zmieniającym. 

Zmianie (z datą wsteczną) uległo tym samym rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 

2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2194) – zwane dalej rozporządzeniem zmienianym. 

Zgodnie z treścią rozporządzenia zmieniającego: 

§ 1 W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2017 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. poz. 2194) w § 2 w ust. 1 

wyrazy "Do dnia 31 grudnia 2018 r." zastępuje się wyrazami "Do dnia 30 czerwca 2018 r.". 

§ 2 Środki na wydatki wynikające z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego do wysokości, 

o której mowa w § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. 

w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 oraz 

z 2017 r. poz. 2194), lekarzy, którzy ukończyli staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty po 

dniu 30 czerwca 2018 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 

[rozporządzenie weszło w życie w dniu 10 listopada 2018 r.], marszałek województwa 

przekazuje jednostce, która zatrudniała tych lekarzy, na podstawie porozumienia. 

§ 3 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 

30 czerwca 2018 r. 

Mając na uwadze powyższe, § 2 ust. 1 rozporządzenia zmienianego, stanowi obecnie 

(z datą obowiązującą od 30 czerwca 2018 r.), iż: 

1. Do dnia 30 czerwca 2018 r. lekarz, lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy lekarza 

i lekarza dentysty otrzymuje odpowiednio zasadnicze wynagrodzenie miesięczne wysokości: 

1) 2100 zł od dnia 1 lipca 2017 r.; 

2) 2249 zł od dnia 1 stycznia 2018 r. 

 

Pełna treść rozporządzenia zmieniającego, dostępna jest na stronie internetowej Dziennik Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej, pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2128/1 . 

Pełna treść rozporządzenia zmienianego, dostępna jest na stronie Internetowego Systemu Aktów 

Prawnych, pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002194 . 

 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2128/1
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002194


2 
 

 

Zatwierdzono przez: 

Adwokata Michała Górskiego 

 

Serwis przygotowywany jest przez:  

Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A., 

ul. Fabryczna 9, 61-524 Poznań 

www.sowislo.com.pl  

 

Pytania dotyczące zamieszczonych w Serwisie informacji można kierować na adres 

prawnik@wil.org.pl , wpisując w temacie wiadomości „e-informator”. 
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