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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. 
( poz. 1740)

WZÓR

..........................................................
(piecz´ç Naczelnej Rady Lekarskiej)

ZaÊwiadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomoÊci j´zyka polskiego 
niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza stomatologa

Pan, Pani .................................................................................. syn (córka) ....................................................................
(imi´ ojca)

urodzony(a) ......................................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia)

obywatel(ka) ................................................. posiadajàcy(a) dyplom lekarza, lekarza stomatologa, wydany w dniu
...................................... nr ......................... przez .......................................................... oraz legitymujàcy(a) si´ za-
Êwiadczeniem o uznaniu dyplomu za równowa˝ny z dyplomem ukoƒczenia uczelni medycznej w Rzeczypospo-
litej Polskiej wydanym w dniu ...................................... nr ....................... przez .....................................................,
zda∏(a) egzamin ze znajomoÊci j´zyka polskiego przed komisjà egzaminacyjnà, powo∏anà w trybie okreÊlonym
rozporzàdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie egzaminu ze znajomoÊci j´zyka polskie-
go niezb´dnej do wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
.......................................................

.............................................
(miejscowoÊç i data)

1741

WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 3 grudnia 2002 r.

sygn. akt P. 13/02.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Marek Mazurkiewicz — przewodniczàcy,

Andrzej Màczyƒski — sprawozdawca,

Miros∏aw Wyrzykowski,

Marian Zdyb,

Bohdan Zdziennicki,

protokolant: Dorota Raczkowska,

po rozpoznaniu, z udzia∏em sàdu przedstawiajàce-
go pytanie prawne oraz Sejmu i Prokuratora General-

nego, na rozprawie w dniu 3 grudnia 2002 r., pytania
prawnego Naczelnego Sàdu Administracyjnego co do
zgodnoÊci art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy o podatku do-
chodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.
(Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu
obowiàzujàcym do dnia 31 grudnia 2001 r. z art. 2
i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 27a ust. 17 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.
z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dodany przez ustaw´
z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137,
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poz. 638, ze zm.), w brzmieniu zmienionym przez usta-
w´ z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie usta-
wy zmieniajàcej ustaw´ o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. Nr 74, poz. 471), obowiàzujà-
cym do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 21 listopa-
da 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o zrycza∏towanym po-
datku dochodowym od niektórych przychodów osià-
ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509,

ze zm.), jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej.

Marek Mazurkiewicz

Andrzej Màczyƒski Miros∏aw Wyrzykowski
Marian Zdyb Bohdan Zdziennicki

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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