
Dziennik Ustaw ~r 23 - 521 

1) wizytować pomieszczenia zakładu opieki zdrowotnej, 

2) obserwować czynności związane z udzielaniem świad
czeń zdrowotnych, z uwzględnieniem praw pacjenta, 

3) żądać informacji i udostępnienia dokumentacji, w tym 
również dokumentacji medycznej, z uwzględnieniem 
przepisu art. 18 ustawy wymienionej w § 2 ust. 4, 

4) wydawać zalecenia pokontrolne mające na celu usunię
cie stwierdzonych braków i wadliwości. 

4. Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego może, w miarę 
potrzeby, nakazać usunięcie stwierdzonych braków i wadliwości. 
Szefowie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą występować 
w ramach wniosków pokontrolnych do Szefa Służby Zdrowia 
Wojska Polskiego o wydanie takiego nakazu w odniesieniu do 
kontrolowanych przez nich zakładów opieki zdrowotnej. 

5. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą 
uprawnienie i kwalifikacje medyczne. 

Poz. 98, 99 i 1 00 

6. Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego przedstawia 
Ministrowi Obrony Narodowej okresową, zbiorczą ocenę 
działalności zakładów opieki zdrowotnej. 

§ 5. 1. Działające w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia w resorcie obrony narodowej zakłady opie
ki zdrowotnej będące jednostkami wojskowymi stają 

się zakładami opieki zdrowotnej w rozumieniu jego przepi
sów. 

2. Komendanci zakładów opieki zdrowotnej przesyłają 
właściwym wojewodom dokumenty niezbędne do dokona
nia wpisu tych zakładów do prowadzonych przez nich 
rejestrów. 

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 8 marca 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie książeczek zdrowia wydawanych osobom uprawnionym do korzys
tania ze świadczeń zakładów opieki zdrowotnej podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony 

Narodowej. 

Na podstawie art. 6 ust. 6 w związku z ust. 4 ustawy 
z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki 
i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 1 października 1992 r. w sprawie książeczek zdrowia 
wydawanych osobom uprawnionym do korzystania ze 
świadczeń zakładów opieki zd'rowotnej podległych lub nad
zorowanych przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 79, 
poz. 401) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 w pkt 2 lit. f) po wyrazie "wojennymi" dodaje się 
wyrazy "lub wojskowymi", 

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 

,,§ 6a·. Książki zdrowia wydane przed dniem wejścia 
w życie rozporządzenia tracą ważność najpóźniej 
z dniem 31 grudnia 1995 r." 

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 12 marca 1993 r. 

w sprawie zasad i trybu odbywania studiów w wyższych szkołach wojskowych przez obywateli państw 
obcych. 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 
1965 r. o wyższym szkolnictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. 
Nr 10, poz. 40) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Odbywanie studiów przez obywateli państw ob
cych w wyższych szkołach wojskowych organizowane jest 
na podstawie umów (konwencji, porozumień) międzynaro-


