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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
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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 ·
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§ 6. 1. Okręgowa rada lekarska dokonuje w zaświad
czeniu wpisów uzupełniających oraz adnotacji urzędowych
dotyczących wykonywania zawodu .

2. Wpisy

uzupełniające

w

zaświadczeniu dotyczą:

1) przeniesienia się lekarza na obszar
gowej izby lekarskiej,
2) zmiany nazwiska,
3. Adnotacje

urzędowe

1) wydania duplikatu
2) zrzeczenia

się

w

działania

innej

okrę

zaświadczeniach dotyczą:

zaświadczenia,

nieokreś

świadczeniu ,

3) numer rejestracyjny, ustalony na podstawie dotychczasowych przepisów,
4) uzyskane przez lekarza specjalizacje oraz stopnie i tytuły
naukowe,
5) stosunek do służby wojskowej.
6) adres zamieszkania,
zakład

o:

1) przeniesieniu się na obszar innego województwa lub
innej okręgowej izby lekarskiej.
2) zmianie adresu zamieszkania,
3) zmianie zakładu pracy lub innego miejsca wykonywania
zawodu.
2. W przypadku przeniesienia się lekarza na obszar
działania innej okręgowej izby lekarskiej, okręgowa rada
lekarska :
1) dokonuje odpowiedniego wpisu uzupełniającego w zaświadczeniu o prawie wykonywania zawodu,
2) zawiadamia o dokonaniu wpisu uzupełniającego okrę
gową radę lekarską, na której obszarze uprzednio lekarz
wykonywał zawód.
§ 8. W razie utraty zaświadczenia, należy bezzwłocznie

tym okręgową radę lekarską, która wydała
Rada ta, po przeprowadzeniu odpowiedniego
wydaje duplikat utraconego zaświadczenia .

§ 9. Lekarz, który zrzekł się prawa wykonywania zawodu lub zaprzestał wykonywania zawodu na czas nieokreś
lony, składa odpowiednie oświadczenie okręgowej radzie
lekarskiej .
§ 10. Lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu
lub ukarany zawieszeniem prawa wykonywania zawodu jest
obowiązany niezwłocznie zwrócić zaświadczenie okręgowej

radzie lekarskiej.
§ 11 . 1. Okręgowa rada lekarska prowadzi rejestr leka-

rzy i rejestr lekarzy dentystów, zwane dalej rejestrami .

8) oznaczenie województwa, na którego obszarze lekarz
wykonuje zawód,
związane

z wykonywaniem zawodu .

3 . W przypadku gdy obszar działania okręgowej izby
lekarskiej obejmuje dwa lub więcej województw, rejestry
prowadzi się odrębnie dla każdego województwa .
4. Załącznikiem do rejestrów jest spis lekarzy objętych
rejestrem w porządku alfabetycznym, z określeniem pozycji
w rejestrze oraz adresu lekarza .
§ 12. 1. Okręgowa rada lekarska przekazuje corocznie
terenowym organom administracji państwowej o właściwo
ści szczególnej do spraw zdrowia i opieki społecznej stopnia
wojewódzkiego kopie załączników do rejestrów oraz udostępnia tym organom w razie uzasadnionej potrzeby dane
wpisane do rejestrów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wojskowej
Izby Lekarskiej oraz Izby Lekarskiej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych w zakresie nie zastrzeżonym odpowiednio
przez Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych .

§ 13. Organy określone w § 12 ust. 1 przekażą właś
ciwym okręgowym radom lekarskim w ciągu 30 dni od dnia
wejścia w życie rozporządzenia dotychczasową dokumentację rejestracyjną lekarzy wykonujących zawód na obszarze
danego województwa .
§ 14. W stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów tracą
moc przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 7 marca 1979 r. w sprawie rejestracji
niektórych pracowników medycznych (Dz. U. Nr 6, poz. 29
i z 1983 r. Nr 58, poz. 265).
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w
dni od dnia ogłoszenia.

2. W rejestrach wpisuje się następujące dane:

życie

po

upływie

14

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej :
A. Kosiniak-Kamysz

1) imię i nazwisko oraz datę urodzenia,
Opłata

pracy lub inne miejsce wykonywania zawodu,

9) inne adnotacje

§ 7. 1. Lekarz jest obowiązany bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę lekarską

2) rodzaj i numer zaświadczenia , treść wpisów uzupeł
niających oraz adnotacji urzędowych dokonanych w za-

7)

prawa wykonywania zawodu,

3) zaprzestania wykonywania zawodu na czas
lony.

zawiadomić o
zaświadczenie .
postępowania ,
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za prenumeratę w 1990 r. wynosi: Dziennika Ustaw 97750 zł; Monitora Polskiego 54400 zł.

Spóźnion e wpłaty na prenumeratę w 1990 r. będą przyimowane tylko do 30 czerwca br. Egzemplarze zaległe w ramach prenumeraty będą wysyłane z opóźnieniem w stosunku do ich
wydania i za przesy\k.ę będą pobierane dodatkowe opiaty, których wysokość zostanie podana w informacji załączonej do paczki z wydawnictwami. Prenumerata jest realizowana na
podstawie przedpłaty . Wpłata powinna być dokonana .,przelewem ·zamówieniem·· lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydzi a łu Wydaw nictw Urzędu Rad y Ministrów
w Narodowym Banku Połskim, Oddział Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.1 1. Druki " przelewów·zamówień" lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po
uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefon icznie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów. Na dowodzie wpłaty nałeży podać pełną nazwę instytucji'
(nazwisko i imię) i adres z nUmerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawn ictw Urzędu
Rady Ministrów.

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska
69(71 , 00·979 Warszawa, P-1 , niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
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