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ROZPORZĄOZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 lutego 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu rozliczeń wpływów 
z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 grudnia 
1993 r. o f inansowaniu gmin (Dz. U. Nr 129, poz. 600, 
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 124 poz. 601, 
Nr 154, poz. 794, z 1996 r. Nr 149, poz. 704 i Nr 156, 
poz. 774) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozpor~ądzęn i u Minis.tra Finansów z dnia 
24 września 1996 r. w śprawie szczegółowych zasad 
i t rybu rozl iczeń wplywów z podatku dochodowego od 
osób praw nych i jednostek organ izacyjnych nie mają
cych osobowości prawnej (Dz. U. Nr 11 7, poz. 559) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) liczbę osób zatrudnionych na podstawie sto
sunku pracy, świadczących pracę w poszcze
gólnych zakladach (oddzialach), ustaloną we
dług stanu: 

a) na ostatni dzień miesiąca kończącego okres, 
za który składana jest deklaracja o wysoko
ści dochodu (straty) osiągniętego od począt
ku roku - dla rozliczenia udziałów gmin we 
wpływach podatku dochodowego od osób 
prawnych w trakcie roku podatkowego, 

b) na ostatni dzień roku podatkowego, za który 
składane jest zeznanie o wysokości dochodu 
(straty) osiągniętego w roku podatkowym
dla ostatecznego rozliczenia udziałów, o któ
rych mowa w lit. a), za ostatni miesiąc roku 
podatkowego, " 

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

,,§ 2a. Liczbę osób zatrudnionych w wyodrębnio
nym organizacyjnie zakładzie (oddziale) 
ustala s ię na podstawie miejsca świadczenia 
pracy, określonego w akcie stanowiącym 
podstawę naw'iązan ia stosunku pracy, 
z uwzględnieniem zasad metodycznych sta
tystyki okreś lonych w przepisach szczegól
nych." 

§ 2. Rozporządze nie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia i ma zastosowanie do rozliczen ia udziałów gmin 
we wpływach z podatku dochodowego od osób praw
nych, zrea lizowanych od dnia 1 stycznia 1997 r. 

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 13 lutego 1997 r. 

w sprawie kwa lifikacji osób innych nlZ lekarz, uprawnionych do przeprowadzania konsultacji z kobietą 
ciężarną zamierzającą dokonać przerwania ciąży. tworzenia list osób konsultujących oraz sposobu i trybu 

przeprowadzania konsultacji. 

Na podstawie art. 4a ust. 10 ustawy z dnia 7 stycz
nia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz
kiego i warunkach dopuszczalnośc i przerywania ciąży 
(Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334 i z 1996 r. 
Nr 139, poz. 646) za rządza się, co następuje: 

§ 1. Do przeprowadzenia konsultacji z kobietą cię
ża rną zamierzającą przerwać ciążę są uprawnieni poza 
lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej: 

1) psycholog, 

2) pracownik socjalny ze specja lizacją pierwszego 
stopnia z zakresu pracy socjalnej, 

3) polożna środowiskowa, 

którzy posiadają dobrą znajomość problematyki zdro
wia i praw kobiet oraz dostępnych form pomocy so-


