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syndykowi wynagrodzenie wyższe od maksymalnego wyna
grodzenia, o którym mowa w § 2, jeżeli uzasadnia to 
szczególnie duży nakład pracy syndyka i wartość masy 
upadłości . 

§ 4. Suma zaliczek przyznanych syndykowi na poczet 
wynagrodzenia nie może przekraczać 75% maksymalnego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2. 

§ 5. Wynagrodzenie zarządcy odrębnego majątku przy
znaje sąd w wysokości do 50% stawki wynagrodzenia 
syndyka. 

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

Minister Sprawiedliwości : W. Chrzanowski 

378 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 6 września 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się 
o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wysokosci wynagrodzenia egzaminatorów. 

Na podstawie art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. 
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1991 r. Nr 73, 
poz. 321) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 26 marca 1990 r. w sprawie wysokości opłat 
za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o upraw
nienia do kierowania pojazdami oraz wysokości wynagro
dzenia egzaminatorów (Dz. U. Nr 22, poz. 137 i z 1991 r. Nr 5, 
poz. 22) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 1: 

2) 

a) w pkt 1 kwotę ,,28800 zł" zastępuje się kwotą 

,,58000 zł", 
b) w pkt 2 kwotę ,,33600 zł" zastępuje się kwotą 

,,68000 zł" , 

c) w pkt 3 kwotę .,48000 zł" zastępuje się kwotą 
,,96000 zł", 

w § 3 w ust. 2: 
a) w pkt 1 kwotę ,,7200 zł" zastępuje się kwotą 

,,15000 zł", 

b) w pkt 2 kwotę ,,3600 zł" zastępuje się kwotą 

.,4000 zł", 

c) w pkt 3 kwotę ,,7200 zł" zastępuje się kwotą 
,,15000 zł" , 

3) w § 6 w ust. 1: 
a) w pkt 1 kwotę ,,7200 zł" zastępuje się kwotą 

,,15000 zł", 

b) w pkt 2 kwotę ,,12000 zł" zastępuje się kwotą 

,, 25000 zł" , 

c) w pkt 3 kwotę ,, 8400 zł" zastępuje się kwotą 

,,20000 zł", 

d) w pkt 4 kwotę ,,1 3 600 zł" zastępuje się kwotą 

,,28000 zł", 

4) w § 6 w ust. 2: 
a) w pkt 1 kwotę ,, 5000 zł" zastępuje się kwotą 

,, 10000 zł ", 
b) w pkt 2 kwotę ,,2000 zł" zastępuje się kwotą 

.,4000 zł" , 

c) w pkt 3 kwotę ,, 1000 zł" zastępuje się kwotą 

,,2000 zł" . 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : E. Waligórski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 2 września 1991 r. 

w sprawie postępowania dotyczącego pozbawiania prawa wykonywania zawodu lekarza z powodu niezdol
ności do jego wykonywania. 

Na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 i z 1990 r. Nr 20, 
poz. 120) oraz art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 28 października 

1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, 
poz. 489, z 1956 r. Nr 12, poz. 61 oraz z 1989 r. Nr 30, poz. 
158) zarządza się , co następuje : 
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§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o niezdolności 
do wykonywania zawodu lekarza, należy przez to rozumieć 
niezdolność do wykonywania zawodu lekarza, wywołaną 
chorobą psychiczną, narkomanią, alkoholizmem, niedołęst-, 
wem lub kalectwem. 

§ 2. Postępowanie dotyczące pozbawienia prawa wy
konywania zawodu z powodu niezdolności do wykonywania 
zawodu lekarza wszczyna okręgowa rada lekarska, na której 
obszarze lekarz jest wpisany na listę członków okręgowej 

izby lekarskiej . 

§ 3. 1. Okręgowa rada lekarska powołuje specjalną ko
misję lekarską dla oceny niezdolności do wykonywania 
zawodu lekarza, zwaną dalej "komisją", i powiadamia o tym 
lekarza, którego dotyczy postępowanie . 

2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech lekarzy. 

3. Przewodniczącym komisji powinien być członek 

okręgowej rady lekarskiej powołującej komisję . 

4. Jeżeli podstawą wszczęcia postępowania jest po
dejrzenie niezdolności do wykonywania zawodu -lekarza, 
wywołanej chorobą psychiczną, narkomanią lub alkoholiz
mem, w skład komisji wchodzi co najmniej dwóch lekarzy 
psychiatrów. : 

§ 4. 1. Lekarz, którego dotyczy postępowanie, może 
wskazać lekarza nie będącego członkiem kom isji jako swoje
go męża zaufania . 

2. Mąż zaufania ma prawo uczestniczyć we wszystkich 
czynnościach komisji, z wyjątkiem głosowania . 

§ 5. 1. Komisja wydaje orzeczenie na podstawie prze
prowadzonego badania lekarskiego i zgromadzonej doku
mentacji medycznej . 

2. Komisja może skierować lekarza na dodatkowe bada
nia lub na obserwację w stacjonarnym zakładzie leczniczym. 

3. Termin badania lekarza ustala przewodniczący komi-
sji . 

4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa, prze
wodniczący komisji wyznacza ponowny termin badania . 

5. Jeżeli lekarz odmawia poddania się badaniu przez 
komisję, badaniom dodatkowym lub obserwacji w zakładzie 
leczniczym, komisja powiadamia o tym bezzwłocznie okrę
gową radę lekarską· 

§ 6. 1. Komisja powinna wydać orzeczenie nie później 
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia powołania . 

2. W uzasadnionych przypadkach okręgowa rada lekar
ska może przedłużyć termin wydania orzeczenia. 

§ 7. 1. Z dokonanych czynności komisja sporządza pro-
tokół, który zawiera : 

1) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia komisji, 

2) imiona i nazwiska członków komisji , 

3) imię i nazwisko badanego lekarza oraz sposób stwier
dzenia jego tożsamości, 

4) okoliczności, które spowodowały przeprowadzenie ba
dania, 

5) orzeczenie komisji wraz z uzasadnieniem, 

6) podpisy członków komisji . 

2. Do protokołu komisja dołącza dokumentację medy
czną, uzyskaną w związku z badaniem stanu zdrowia lekarza. 

3. Członek komisji , który nie zgadza się ze zdaniem 
większości członków , może złożyć na piśmie odrębne stano
wisko wraz z uzasadnieniem, które dołącza się do protokołu. 

4. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos prze
wodniczącego . 

5. Komisja przedstawia bezzwłocznie protokół okręgo
wej radzie lekarskiej. 

§ 8. W razie wątpliwości co do prawidłowości orzecze
nia komisji, okręgowa rada lekarska może powołać komisję 
w innym składzie dla ponownej oceny niezdolności lekarza 
do wykonywania zawodu . 

. § 9. Jeżeli orzeczenie komisji nie daje podstaw do 
pozbawienia prawa wykonywania zawodu lekarza, okręgo
wa rada lekarska podejmuje uchwałę o umorzeniu postępo
wania . 

§ 10. 1. Uchwała okręgowej rady lekarskiej o pozba 
wieniu prawa wykonywania zawodu na stałe bądź na okres 
trwania niezdolności do wykonywania zawodu powinna 
zawierać : 

1) oznaczenie okręgowej rady lekarskiej, 

2) datę podjęcia, 

3) dane osobowe lekarza, 

4) podstawę prawną, 

5) rozstrzygnięcie, 

6) uzasadnienie faktyczne i prawne, 

7) klauzulę o nadaniu uchwale rygoru natychmiastowej 
wykonalności, 

8) pouczenie o trybie i terminie odwołania, 

. 9) podpisy osób upoważnionych z ramienia rady. 

2. W przypadku podjęcia przez okręgową radę lekarską 
uchwały o pozbawieniu lekarza prawa wykonywania zawo
du na okres niezdolności do jego wykonywania, uchwała 
powinna określić termin ponownego badania lekarza przez 
komisję· 

§ 11 . 1. Od uchwały okręgowej rady lekarskiej, o której 
mowa w § 10 ust. 1, lekarzowi przysługuje odwołanie do 
Naczelnej Rady Lekarskiej . 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem okręgowej 
rady lekarskiej, która podjęła uchwałę , w ciągu 14 dni od dnia 
jej doręcz~nia. 

3. Okręgowa rada lekarska przesyła bezzwłocznie od
wołanie wraz z dokumentacją do Naczelnej Rady Lekarskiej . 

4. Naczelna Rada Lekarska może powołać komisję pod 
przewodnictwem członka Naczelnej Rady Lekarskiej dla 
dokonania ponownej oceny niezdolności lekarza do wyko
nywania zawodu. 

5. W postępowaniu odwoławczym stosuje się odpo
wiednio przepisy § 3 ust. 1, 2 i 4, § 4-7 oraz § 10. 

§ 12. 1. Okręgowa rada lekarska o podjętej uchwale, 
o której mowa w § 10 ust. 1, albo o zawieszeniu prawa 
wykonywania zawodu bezzwłocznie powiadamia zakład , 

w którym lekarz wykonuje zawód , wojewodę i Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej . 
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2. O uchyleniu uchwały okręgowej rady lekarskiej, 
o której mowa w ust. 1, Naczelna Rada Lekarska powiadamia 
podmioty określone w tym przepisie. 

3. Jeżeli lekarz wykonuje zawód w jednostce organiza
cyjnej podległej lub nadzorowanej przez Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej , Ministra Obrony Narodowej lub 
Ministra Spraw Wewnętrznych, o uchwale, o której mowa 
w ust. 1 i 2, rada lekarska powiadamia ponadto właściwego 
ministra . 

§ 13. Sprawy o pozbawienie prawa wykonywania za
wodu lekarza, wszczęte na podstawie przepisów dotychczas 
obowiązujących, przekazuje się właściwym okręgowym ra
dom lekarskim w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie 
rozporządzenia. 

§ 14. 1. Koszty postępowania określonego w rozporzą
dzeniu ponosi właściwa izba lekarska. 

2. Do kosztów postępowania należą : 

1) koszty doręczeń , wezwań i innych pism, 

2) należności członków komisj i i lekarza, którego postępowa
nie dotyczy, związane z postępowaniem, a w szczególno
ści zwrot utraconych zarobków i koszty przejazdów. 

3. Koszty postępowania , o których mowa w ust. 2, są 
refundowane z budżetu państwa . 

§ 15. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 
2 kwietnia 1951 r. o zasadach i trybie postępowania w spra 
wach dotyczących pozbawienia prawa wykonywania zawo 
du lekarza (Monitor Polski Nr A-33, poz. 420). 

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 
szenia . 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : W. Sidorowicz 

Informacja o możliwości zakupu wydawnictw 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że w sprzedaży znajdują się następujące wydawnictwa: 
1. Skorowidz przepisów prawnych 1918- 1990, obejmujący obowiązujące akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw i Monitorze 

Polskim według stanu prawnego na dzień 20 października 1990 r. Cena 1 egzemplarza wynosi 35.000 zł. 
2. Taryfa celna importowa, stanowiącazałączn ik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary 

przywożone z zagranicy (Dz. U . Nr 67, poz. 288) . Cena 1 egzemplarza wynosi 75.000 zł. 
3. Konwencja o znakach i syg nałac h drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 L, ratyfikowana przez Polskę w dniu 

1 czerwca 1984 r. (Dz. U. z 1988 L Nr 5, poz. 42, 46 i 48). Cena 1 egzemplarza wynosi 21 .700 zł. 
4. Załączniki E3. E4, F5 i F6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, 

sporządzo nej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. (Dz. U . z 1989 r. Nr 39, poz. 214) . Cena 1 egzemplarza wynosi 192 zł + koszty przesyłk i 1000 zł. 
5. Konwencja o systemie oceny j akośc i i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów, sporządzona w Moskwie dnia 14 października 

1987 r. (Dz. U . z 1989 r. Nr 39, poz. 212). Cena 1 egzemplarza wynosi 64 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 
6. Konwencja w spraw ie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, 

przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz. U. z 1989 L Nr 63, poz. 378) . Cena 1 egzemplarza 
wynosi 160 z ł + koszty przesyłki 1000 zł. 

7 . Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i Nowym Jorku 
w dniu 3 marca 1980 r. (Dz. U. z 1989 L Nr 17, poz. 93) . Cena 1 egzemplarza wynosi 128 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 

8. Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywi lnej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (Dz. U. 
z 1990 L Nr 63, poz. 370). Cena 1 egzemplarza wynosi 1020 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 

9. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów, sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 L (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz . 439) . Cena 
1 egzemplarza wynosi 2040 zł + koszty przesyłk i 1000 zł. 

10. Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 L (Dz. U . 
z 1990 L Nr 82, poz. 474) . Cena 1 egzemplarza wynosi 3520 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 

11 . Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem , sporządzona 
w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 L (Dz. U. z 1991 L Nr 27, poz. 112) . Cena 1 egzemplarza 5280 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 

Wszyscy za interesowani tymi wydawnictwami proszeni są o dokonanie wpłaty na konto bankowe Wydz iału Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów w Narodowym Banku Polskim, Oddział Okręgowy W arszawa, nr 1052-3157 -139.11 i podanie liczby zamawianych egzemplarzy 
oraz adresu odbiorcy. 

Ponadto wyżej wymien ione wydawnictwa można nabywać w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 
N akład wydawnictw jest ogran iczony. 

* * * 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że wydane zostało "Godło Rzeczypospolitej Polskiej" ustalone 
ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmian ie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60) w formacie 
33,5 x 47 cm . 

Cena 1 egzemplarza wynosi 1500 zł. 
Sprzedaż godła prowadzą punkty sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 
" Godło" w orygina lnych opakowaniach po 200 egzemplarzy można nabyć bezpośrednio (za gotówkę) w Wydziale Wydawnictw URM, 

00-979 Warszawa, ul. Powsińska 69/71 lub po dokonaniu wpłaty na konto Wydziału Wydawnictw URM w NBP Oddział Okręgowy 
Warszawa, nr 1052-3157 -139.11 . 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziałe Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/71 , 00-979 Warszawa P-1 . 

Reklamacje z powodu n iedoręczenia 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 numer u . 
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