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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 marca 2010 r.

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
oraz ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym

(druk nr 810)

USTAWA z dnia 12 marca 2008 r. O ZMIANIE USTAWY O ZAWODACH LEKARZA I
LEKARZA DENTYSTY (Dz. U. Nr 58, poz. 351 oraz z 2009 r. Nr 40, poz. 323)

[Art. 2.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 8, art. 16 ust.
2 oraz art. 41 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7a, art. 16 ust. 2 oraz art. 41 ust. 9
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż
przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.]

<Art. 2.
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 8

oraz art. 16 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 7a oraz art. 16 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej
jednak niż do dnia 23 kwietnia 2012 r.

2. Zachowane w mocy przepisy wykonawcze, o których mowa w ust. 1, wydane na
podstawie art. 16 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, mogą być zmienione przez
ministra właściwego do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia, w granicach
określonych w art. 16 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1.>

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365, z późn zm.)

Art. 200.
1. Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymywać stypendium

doktoranckie.
2. Minimalne stypendium, o którym mowa w ust. 1, nie może być niższe niż 60 %

minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o
wynagradzaniu nauczycieli akademickich.

3. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego, okresie jego pobierania oraz jego
wysokości podejmuje rektor.

[4. Doktoranci otrzymujący stypendium, o którym mowa w ust. 1, mogą podejmować pracę
zarobkową wyłącznie w niepełnym wymiarze czasu pracy.]

5. Stypendia, o których mowa w ust. 1, są finansowane w ramach środków, o których mowa w
art. 98 ust. 1.


