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1) gdy w ewidencji księgowej ujmuje się jedynie wartość brutto środka trwałego - według wzoru: 
100 

S=-
o Es 

2) gdy w ewidencji księgowej ujmuje się zarówno wartość brutto, jak i umorzenie środka trwałego - według wzoru : 

S = Wpl X 100 
o W p2 X Es 

w których: 
So - roczna stawka amortyzacyjna, 
Es - przewidywany okres użytkowania środka trwałego w latach, 
W p ! - nie umorzona część wartości brutto środka trwałego na dzień ustalenia stawki amortyzacyjnej, 
W p2 - wartość brutto środka trwałego, dla którego ustala się stawkę amortyzacyjną · 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 18 marca 1992 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki 
zdrowotnej. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 
408) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Kierownikiem szpitala lub innego zakładu prze
znaczonego dla osób potrzebujących całodobowych lub 
całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim 
stałym pomieszczeniu oraz w zakładzie pomocy doraźnej 
(pogotowia ratunkowego) powinien być lekarz mający pra
wo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i co 
najmniej 5- letni staż pracy. 

2. Kierownikiem szpitala może być również osoba mają
ca wyższe wykształcenie i 2-letni staż pracy na stanowisku 
kierowniczym pod warunkiem zatrudnienia na stanowisku 
zastępcy kierownika lub na stanowisku odpowiedzialnym za 
udzielanie świadczeń zdrowotnych osoby posiadającej kwa
lifikacje i uprawnienia określone w ust. 1. 

§ 2. Ordynatorem oddziału szpitala powinien być lekarz 
mający prawo wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej 
Polskiej, mający tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie 
medycyny i posiadający co najmniej 8-letni staż pracy. 

§ 3. Kierownikiem przychodni lekarskiej (ośrodka zdro
wia) powinien być lekarz lub lekarz dentysta mający prawo 
wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej i co 
najmniej 5-letni staż pracy. 

§ 4. Kierownikiem pracowni diagnostycznej prowadzą
cej działalność w dziedzinie analityki medycznej lub bakterio
logicznej powinien być lekarz, magister farmacji, magister 
analityki medycznej, magister biologii lub magister chemii, 
mający tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny, uzys
kany na zasadach określonych odrębnymi przepisami, oraz co 
najmniej 5- letni staż pracy. 

§ 5. Kierownikiem pracowni diagnostycznej w dziedzi
nie medycyny nuklearnej, radiologii i ultrasonografii i innych 
podobnych metod diagnostyki powinien być lekarz odpo
wiadający wymaganiom określonym w § 1 ust. 1 oraz mający 
tytuł specjalisty w danej dziedzinie medycyny. 

§ 6. Kierownikiem zakładu rehabilitacji ruchowej powi
nien być lekarz odpowiadający wymaganiom określonym 
w § 1 ust. 1 bądź magister wychowania fizycznego, który 
posiada uprawnienia do wykonywania zawodu fizjoterapeu
ty, określone odrębnymi przepisami. 

§ 7. Kierownikiem pracowni protetyki stomatologicznej 
i ordodoncji powinien być lekarz dentysta odpowiadający 
wymaganiom określonym w § 1 ust. 1 bądź technik dentys
tyczny wykonujący zawód co najmniej przez 5 lat. 

§ 8. Kierownikiem zakładu udzielającego świadczeń 
w zakresie zdrowia psychicznego powinien być lekarz od
powiadający wymaganiom określonym w § 1 ust. 1, mający 
tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, bądź magister psy
chologii, mający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii 
klinicznej, uzyskany na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami, oraz co najmniej 5-letni staż pracy. 

§ 9. Wymagania określone w § 4--7 dotyczą również 
kierowników pracowni i zakładów będących komórkami 
organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej. 

§ 10. Przepisy rozporządzenia nie naruszają odrębnych 
przepisów określających szczegółowe wymagania kwalifika
cyjne na kierownicze stanowiska w publicznych zakładach 
opieki zdrowotnej. 

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