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27100065 O ---Do przeprowadzania przemian che-
micznych w innym procesie n i ż wymie-
niony w podpozycji 27100061 

27100069 --- Do innych celów: 
27100069 1 - - - - Oleje napędowe do silników 
271000699 - - - - Pozostałe 

- - Oleje opałowe : 

27100071 O - --Do przeprowadzania procesu specy-
ficznego 

271000720 - --Do przeprowadzania przemian che-
micznych w innym procesie niż wymie- 500 tys. 700 tys. 

niony w podpozycji 27100071 ton ton 

- - - Do innych celów: 
27100074 O - - - - O zawartości siarki w masie nie prze-

kraczającej 1% 
27100076 O - - - - O zawartości siarki w masie powyżej 

1%, ale nie przekraczającej 2% 
271000770 - - - - O zawartości siarki w masie powyżej 

2%, ale nie przekraczającej 2,8% 
27100078 O -=--- - - - O zawartości siarki w masie powyżej 

2,8% --
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 23 listopada 1995 r. 

w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej mogą 
nakłada~ grzywny w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień. 

Na podstawie art. 67 § 2 Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia zarządza się , co następuje : 

§ 1. Funkcjonariusze organów Państwowej Inspek
cji Sanitarnej mogą nakładać grzywny w drodze m an
datu karnego za wykroczenia określone w: 

1) art. 110 - 114 i art. 116 - 117 Kodeksu wykroczeń , 

2) art. 26 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 13 listopa
da 1963 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. 
Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. 
Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198), 

3) art. 32 pkt 1, 2, 4 -7,10 - 12 ustawy z dnia 25 li 
stopada 1970 r. o warunkach zdrowotnych żywno
ści i żywienia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 
12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, poz. 49, z 1989 r. Nr 35, 
poz . 192 oraz z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i N r 9 1, 
poz. 456), 

4) art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o sub
stancjach trujących (Dz. U. Nr 22, poz. 116 
i z 1983 r. Nr 6, poz. 35), 

5) art. 38 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwo

wej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 49, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1991 r. Nr 7, poz. 25, 
z 1992 r. Nr 33, poz. 144 i z 1995 r. Nr 130 poz. 629). 

§ 2. 1. Upoważnienie do nakładania grzywien 

w drodze mandatu karnego wydaje państwowy woje
wódzki inspektor sanitarny dla podległych mu: 

1) państwowych terenowych i portowych inspekto
rów sanitarnych oraz podległych im funkcjonariu
szy stacj i sanitarno-epidemiologicznych, 

2) funkcjonariuszy wojewódzkiej stacji sanitarno-epi
demiologicznej . 

2. Upoważnienia dla funkcjonariuszy terenowej 
stacj i san itarno-epidemiologicznej państwowy woje
wódzki inspektor sanitarny wydaje na wniosek pań
stwowego terenowego inspektora sanitarnego, które
mu stacja podlega. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do upo
ważnień dla funkcjonariuszy portowej stacji sanitarno
epidemiologicznej . 

§ 3. Upoważnienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, po
w inno zawierać : 

1) datę wydania, 

2) okres ważności, 

3) oznaczenie organu, który je wydał, 

4) powołanie podstawy prawnej, 

5) imię (imiona), nazwisko(a), stanowisko służbowe 
upoważnionego funkcjonariusza, 
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6) określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz upo
ważniony jest do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego, 

7) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest 
ważne, 

8) podpis państwowego wojewódzkiego inspektora 
sanitarnego oraz pieczęć urzędową. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 3 l ipca 1972 r. w sprawie wy-

kroczeń, za które funkcjonariusze organów Państwo

wej Inspekcji Sanitarnej mogą nakładać grzywny 
w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wy
dawania upoważnień (Dz. U. Nr 30, poz. 209 i z 1984 r. 
Nr 13, poz. 56). 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej R. J. Żochowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 23 listopada 1995 r. 

regulujące szczegółowy sposób działania szpitala psychiatrycznego w sprawach przyjmowania 
oraz wypisywania ze szpitala psychiatrycznego. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 , 
poz. 535) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wy
daje lekarz po zbadaniu osoby z zaburzeniami psy
chicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu 
psychicznego i zachowania. Wzór skierowania określa 
załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

§ 2. Osoba ze skierowaniem do szpitala psychia
trycznego jest poddawana badaniu psychiatrycznemu 
przez lekarza izby przyjęć. 

§ 3. W nagłych przypadkach osoba z zaburzeniami 
psychicznymi może być przyjęta do szpitala psychia
trycznego bez skierowania , po osobistym jej zbadaniu 
przez lekarza izby przyjęć. 

§ 4. 1. O przyjęciu do szpitala psychiatrycznego po
stanawia leka rz izby przyjęć lub inny lekarz wyznaczo
ny przez kierownika szpitala, po stwierdzeniu wskazań 
do przyjęcia. 

2. Lekarz, który zdecydował o przyjęciu do szpitala, 
odnotowuje n i ezwłocznie w dokumentacji medycznej 
pacjenta wskazan ia uzasadniające to przyjęcie. 

3. W przypadkach, o których mowa wart. 23 ust. 2 
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535), zwanej dalej 
"ustawą" , w dokumentacji odnotowuje się również 
opinię drugiego lekarza psychiatry albo psychologa 
oraz informację o braku takiej opinii, a także treść wy
jaśnień i informacji, o których mowa wart. 23 ust. 3 
ustawy. 

§ 5. W razie braku wskazań do przyjęcia do szpitala 
psychiatrycznego lekarz, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
odnotowuje w dokumentacji medycznej rodzaj udzie
lonej porady i uzasadnienie odmowy przyjęcia. 

§ 6. O przyjęciu do szpitala psychiatrycznego oso
by chorej psychicznie bez jej pisemnej zgody na pod-

stawie art. 23 ust. 1 ustawy lub osoby z zaburzeniami 
psychicznymi na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - or
dynator (lekarz kierujący oddziałem) zawiadamia kie
rownika szpitala, wskazując, że zachowanie tej osoby 
zagraża bezpośrednio jej życiu albo życiu lub zdrowiu 
innych osób. Wzór zawiadomienia określa załącznik 
nr 2 do rozporządzenia. 

§ 7.1. Kierownik szpitala psychiatrycznego zawia
damia sąd opiekuńczy miejsca siedziby szpitala 
o przyjęciu do szpitala osoby chorej psychicznie lub 
z zaburzeniami psychicznymi - bez jej zgody - wska
zując, że zachowanie tej osoby zagraża bezpośrednio 
jej życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób lub że za
chodzą okoliczności, o których mowa wart. 22 ust. 6 
ustawy. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do 
rozporządzenia. 

2. Od obowiązku zawiadomienia sądu o przyjęciu 
do szpitala psychiatrycznego osoby bez jej zgody nie 
zwalnia okoliczność, że po przyjęciu do szpitala osoba 
ta wyraziła potem tę zgodę, będąc na oddziale. 

§ 8. Lekarz kierujący oddziałem szpitala psychia
trycznego (oddziałem szpitala) prowadzi rejestr osób 
przyjętych do szpitala: 

1) bez zgody, 

2) bez zgody, jeśli zgoda na pobyt została potem wy
rażona na oddziale szpitala, 

3) niezdolnych do wyrażenia zgody, 

4) w przypadku poważnych wątpliwości co do zdolno
ści wyrażenia zgody. 

Wzór rejestru określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. 

§ 9. 1. O wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego 
osoby przebywającej bez jej zgody postanawia lekarz 
kierujący oddziałem, jeżeli stan zdrowia tej osoby 
wskazuje, że ustąpiły przyczyny przyjęcia i pobytu 




