
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 10 października 1990 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

R o z P o R Z Ą D Z E N I A: 

403 - Ministra Finansów z dnia 28 września 1990 r. zmien i ające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od 
podatków obrotowego i dochodowego podatników os iągających przychody z niektórych rodzajów 
nowo uruchomionej działalności gospodarczej 945 

404 - Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 września 1990 r. zmieniające roz 
porządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli materiału 
siewnego 945 

405 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 1990 r. zmieniające rozporządzen ie w sprawie 
utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów 
właściwości 946 

406 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy 946 

OBWIESZCZENIE 

407 - Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1990 r. w sprawie ogłoszen i a jednolitego tekstu 
ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzan ia 952 

403 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 28 września 1990 r. 

Nr 69 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników 
osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej . 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 
grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1983 r. Nr43, 
poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 oraz z 1989 r. Nr 3, poz. 12 
i Nr 74, poz. 443) , art. 22 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. Nr 27, poz. 
147 i Nr 74, poz. 443) oraz art. 18 ust. 3 i art. 38 pkt 1, 
2 i 4 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, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, 
poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 
maja 1990 r. w sprawie zwoln ienia od podatków obrotowego 
i dochodowego podatników osiągaących przychody z nie
których rodzajów nowo uruchomionej działalności gospoda
rczej (Dz. U. Nr 35, poz. 203) w § 1 w ust. 2 kropkę zastępuje 
się przecinkiem i dodaje wyrazy "podatku obrotowego od 
sprzedaży na eksport oraz podatku OJrotowego od działalno 
ści handlowej. dla której zostały olreślone stawki podatku 
w wysokości przekraczającej 1 %". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi VII życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Finalsów: w z. A. Podsiad/o 

404 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚ:IOWEJ 

z dnia 25 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany oraz kontroli 
materiału siewnego. 

Na podstawie art. 16 ust. 1, art. 30 ust. 1 i 3 oraz art. 71 
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 października 1987 r. o nasiennict
wie (Dz. U. Nr 31, poz. 166, z 1989 r. Nr 6, poz. 33 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1988 r. 
w sprawie rejestru odmian, księgi ochrony prawa do odmiany 
oraz kontroli materiału siewnego (Dz. U. Nr 12, poz. 97) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 16 dodaje s i ę § 16a w brzmieniu : 

,,§ 16a. Hodowcy nowej odl1iany oryginalnej rośliny 
ozdobnej. niezależne od uprawnień okreś 

lonych wart. 18 Jstawy, przysługuje wy
łączne prawo używalia roślin tej odmiany lub 
ich części jako mate'iału siewnego do wytwa
rzania roślin lub ich części w celu zarobko
wym. ", 
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2) w wykaz ie roślin uprawnych, których odmiany wpisuje 
się do rejestru lub ks i ęgi , stanowiącym załącznik nr 1 do 
rozporządzenia : 

a) w grupie " Drzew a owocowe" po poz. 215 dodaje się 
poz. 215a-215d w brzmieniu : 
,,215a Antypka - Prunus maha leb L. 
215b Ałycza Prunus cerasifera var, divaricata 

Led . 
215c Lu.baszka 
215d Pigwa 

Prunus insititia L. 
Cydon ia oblonga Mi"", 

b) w grupie "Rośliny jagodowe (krzewy) " po poz. 222 
dodaje się poz. 222a i 222b w brzmieniu : 
,,222a Porzeczka złota - Ribes aureum Pursh 
222b Aron ia - Aronia melanocarpa EI -

I i ot". 

§ 2. Rozporządzen ie wchodzi w życ i e po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

M in ister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : J. By/iński 

405 
ROZPORZĄDZENIE MIN ISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 27 września 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzen ia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia 
ich siedzib i obszarów właściwości. 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198 i Nr 53, poz. 306) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
28 grudnia 1985 r. w sprawie utworzenia sądów wojewódz
kich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i ob
szarów właściwości (Dz. U. Nr 62, poz. 324, z 1987 r. Nr 3, 
poz. 22, Nr 17, poz. 105 i Nr 39, poz. 224, z 1988 r. Nr 21 , 
poz. 153, z 1989 r. Nr 4D, poz. 220, Nr 49, poz. 284 i Nr 68, 

poz. 416 oraz z 1990 r. Nr 37, poz. 211) w § 2 w ust. 15 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w pkt 2 po wyrazie " Małogoszcz" dodaje się wyrazy 
" Nagłowice-Oksa" , 

2) w pkt 11 skreśla się wyrazy " Nagłowice - Oksa" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : A. Bentkowski 

406 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 26 września 1990 r. 

w spraV\'ie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. 

Na podstawie art. 57ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 i z 1990 r. Nr 20, 
poz. 120) zarządza s i ę , ro następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy wstępne 

§ 1. "ekroć w rozpo rządzeniu jest mowa: 

1) o ustawie - rozumiesię przez to ustawę z dnia 17 maja 
1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 
i z 1990 r. Nr 20, pOl. 120), 

2) o rzeczniku odpowiedzialnośc i zawodowej - rozu
mie się przez to Naczelnego lub okręgowego rzecz 
nika odpowiedzia l ncści zawodowej lub ich zastęp
ców, 

3) o sądzie lekarskim - rozumie się przez to Naczelny lub 
okręgowy sąd lekarsk, 

4) o sądzie I instancji - k)Zumie się przez to okręgowy sąd 
lekarski, a także Naczelny Sąd Lekarski orzekający jako 
I instancja, 

5) o sądzie II instancji - :ozumie s ię przez to Naczelny Sąd 
Lekarski rozpoznający odwołania od orzeczeń wyda
nych przez sądy I instancj i, 

6) o lekarzu, którego dot){:zy postępowanie - rozumie się 
przez to lekarza, w sprawie którego prowadzone jest 
postępowanie wyjaśniające, 

7) o obwinionym lekarzu - rozumie się przez to lekarza, 
przeciwko któremu został sporządzony wniosek o ukara 
nie lub wydane zostało nieprawomocne orzeczenie, 

8) o pokrzywdzonym - rozumie się przez to osobę fi
zyczną, prawną lub inną jednostkę organ izacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, której dobro zostało 
bezpośrednio naruszone lub zagrożone działaniem lub 
zaniechaniem lekarza i która wniosła skargę do rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej . 

§ 2. 1. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej obo
wiązany jest badać i uwzględniać okoliczności przemawiają
ce zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść lekarza, którego 
dotyczy postępowanie. 

2. Członkowie sądów lekarskich orzekają na podstawie 
swego przekonania opartego na swobodnej ocenie cało
kształtu dowodów zebranych wtoku postępowania , uwzglę
dniając okoliczności przemawiające zarówno na korzyść , jak 
i na niekorzyść obwinionego lekarza. 

3 . Rzecznik odpowiedzialności zawodowej i sąd le
karski czuwają, aby w toku postępowania jego uczestnicy nie 
ponieśli szkody z powodu nieznajomości przepisów prawa, 
i w tym celu udzielają im niezbędnych informacji i wyjaśnień . 

§ 3. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej i członek 
sądu lekarskiego nie może pełnić swojej funkcji w okresie, 
kiedy przeciw niemu toczy się postępowanie karne lub 
postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej . 


