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193
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 maja 1990 r.
w

sprawie zmiany terminu weJscla w życie rozporządzenia uchylającego rozporządzenie w sprawie
podatków obrotowego i dochodowego z tytułu świadczenia usług przez zakłady usługowe
prowadzone przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku.

zryczałtowania

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz.
111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268,
z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz
z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192
i Nr 74, poz. 443) zarządza się, co następuje :
§ 1. W § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31

tułu świadczenia usług

przez zakłady usługowe prowadzone
przez spółdzielnie według zasad zryczałtowanego rozrachunku (Dz. U. Nr 10, poz. 63) wyrazy "z dniem 1 czerwca
1990 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 października
1990 r.".

§ 2.
szenia.

Rozporządzenie

stycznia 1990 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie
zryczałtowania podatków obrotowego i dochodowego z t y-

wchodzi w

życie

z dniem

Minister Finansów: w z. M.

ogło-

Dąbrowski

194
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 27 kwietnia 1990 r.
w sprawie trybu postępowania w sprawach stwierdzania prawa wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia
rejestru lekarzy.
Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 i z 1990 r. Nr 20, poz.
120) oraz art. 28 ustawy z dnia 28 października 1948 r.
o zakladach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce
w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz.
327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2, z 1955 r. Nr 11, poz. 67 oraz z 1989 r.
Nr 29, poz. 154 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje :
§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają :

1) "lekarz" bez

bliższego

oznaczenia -

również

lekarza

dentystę,

2) "zaświadczenie" - zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty,
3)

"okręgowa

rada lekarska "
okręgową radę lekarską właściwą ze względu na miejsce wykonywania
zawodu.

§ 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu lekarza prowadzi okręgowa rada lekarska, na której obszarze działania osoba zainteresowana zamierza wykonywać zawód lekarza.

2. Jeżeli dokument dotyczący posiadania wymaganych kwalifikacji zawodowych został wydany przez zagraniczną jednostkę organizacyjną, należy ponadto przedstawić
uwierzytelnione tłumaczenie na język polski dokumentu
traktowanego równorzędnie z dyplom.em · polskiej szkoły
wyższej lub dowód przeprowadzenia nostryfikacji tego dokumentu.
.
3. Jeżeli
zany jest on
nymi w ust.
wia i Opieki
w Polsce.

wnioskodawcą jest cudzoziemiec, obowią
przedstawić poza dokumentami określo
1 i 2 - również zezwolenie Ministra ZdroSpołecznej na wykonywanie zawodu lekarza

§ 4. Uchwała okręgowej rady lekarskiej o stwierdzeniu
prawa wykon·ywania zawodu lekarza jest podstawą do
wydania odpowiedniego zaświadczenia ważnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej .
§ 5. Zaświadczenie powinno zawierać:

1) nazwę określonej izby lekarskiej wydającej zaświad
czenie,
2) numer kolejny,

§ 3. 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia prawa

wykonywania zawodu wszczyna się na pisemny wniosek
osoby zainteresowanej . Do wniosku należy załączyć :
1) arkusz

4) numer, miejsce i datę wydania dyplomu lekarza,

zgłoszeniowy,

2) dokumenty stwierdzające
kwalifikacji zawodowych ,

3) imię i nazwisko lekarza oraz datę i miejsce jego urodzenia,

posiadanie

wymaganych

3)

oświadczenie

4)

oświadczenie, że wnioskodawca zna przepisy
z wykonywaniem zawodu lekarza .

5) podstawę prawną zaŚWiadczenia,
6) datę i miejsce wydania zaświadczenia,

o posiadanym obywatelstwie,
związane

7) podpis przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej
oraz
8)

pieczęć urzędową ·

