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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 grudnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy 
i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych 

oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. 

Na podstawie art. 17 § 1-3 ustawy z dnia 20 czerw
ca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, 
poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 
i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz z 1997 r. 
Nr 75, poz.471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117 
poz. 751-753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 
i z Nr 133, poz. 882) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów 
pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy 
i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich 
i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych 
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 
(Dz. U. Nr"77, poz. 342 i Nr 119, poz. 523, z 1992 r. Nr 58, 
poz. 291 i Nr 73, poz. 365, z 1993 r. Nr 129, poz. 606, 
z 1995 r. Nr 4, poz. 20 i Nr 74, poz. 373, z 1996 r. Nr 63, 
poz. 301 i Nr 149, poz. 708 oraz z 1997 r. Nr 67 poz. 430) 
w § 1 w ust. 1 pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

,,24) w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu - skła
dający się z czterech wydziałów: 

a) Wydziału Pracy - do spraw z zakresu pra
wa pracy, obejmującego obszar właściwo
ści tego Sądu, 

b) Wydziału Pracy - do spraw z zakresu pra
wa pracy, obejmującego obszar właściwo
ści Sądów Wojewódzkich w Jeleniej Górze, 
Legnicy, Wałbrzychu z tymczasową siedzi
bą w Świdnicy, 

c) Wydziału Ubezpieczeń Społecznych - do 
spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
obejmującego obszar właściwości tego 
Sądu, 

d) Wydziału Ubezpieczeń Społecznych - do 
spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, 
obejmującego obszar właściwości Sądów 
Wojewódzkich w Jeleniej Górze, Legnicy 
i Wałbrzychu z tymczasową siedzibą 

w Świdnicy". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi IN życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 grudnia 1997 r. 

w sprawie określenia wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Na podstawie art. 35b ust. 10 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, 
poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, 
poz. 110 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, 
poz. 769) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rejestr publicznych zakładów opieki zdrowot
nej, zwany dalej "rejestrem", prowadzi się w księdze 
rejestrow~j. 

§ 2. Do rejestru wpisuje się samodzielne publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa 
wart. 35b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o za
kładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, 
z 1992 r. I)Jr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 21, poz. 591, 
z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, 

z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769), zwanej da
lej "ustawą". 

§ 3. 1. Księga rejestrowa składa się z następujących 
rubryk: 

- rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu, 

- rubryka druga - data wpisu, 

- rubryka trzecia - nazwa, siedziba i adres zakładu, , 

- rubryka czwarta - oznaczenie podmiotu, który 
utworzył zakład, i organu sprawującego nadzór, 

- rubryka piąta - imiona i nazwisko kierownika za
kładu i jego kwalifikacje, 
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- rubryka szósta - podstawowe kierunki działalno
ści zakładu, 

- rubryka siódma - data zarządzenia lub uchwały 
o utworzeniu zakładu i data decyzji o wpisaniu za
kładu do rejestru, o którym mowa wart. 12 ustawy, 
oraz wzmianka o złożeniu tych dokumentów, 

- rubryka ósma - data statutu, wzmianka o jego zło
żeniu i wprowadzanych zmianach, 

- rubryka dziewiąta - wzmianka o powołaniu 

i składzie rady społecznej, 

- rubryka dziesiąta - numer identyfikacyjny nadany 
w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej na 
podstawie przepisów o statystyce publicznej, 

- rubryka jedenasta - data zarządzenia lub uchwały 
o przekształceniu, likwidacji zakładu, wzmianka 
o złożeniu tych dokumentów oraz imię i nazwisko 
likwidatora, 

- rubryka dwunasta - uwagi. 

2. W rubryce "uwagi" zamieszcza się między inny
mi informację o przyczynach wykreślenia zakładu z re
jestru. 

§ 4. Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdego 
zakładu prowadzi się oddzielne akta rejestrowe obej-

mujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz 
dotyczące postępowania rejestrowego. 

§ 5. Wniosek o wpis do rejestru, złożony przez kie
rownika zakładu, powinien zawierać dokładne dane 
potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk reje
stru. Do wniosku o dokonanie każdego wpisu dołącza 
się dokumenty stanowiące podstawę wpisu. 

§ 6. W postanowieniu zarządzającym wpis do reje
stru sąd określa dosłowną treść wpisu oraz rubrykę 
księgi rejestrowej, do której wpis ma być dokonany. 

§ 7. 1. Rejestr oraz złożone do akt dokumenty sta
nowiące podstawę wpisu może przeglądać każdy pod 
nadzorem sekretarza sądowego. 

2. Zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru są wy
dawane osobie, która wykaże interes prawny w ich 
uzyskaniu. 

§ 8. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli 
wości z dnia 5 lutego 1992 r. w sprawie wzoru i sposo
bu prowadzenia rejestru publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (Dz. U. Nr 16, poz.66). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 23 grudnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do 
spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrze

szowie i Tychach. 

Na podstawie art. 2 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 20 
maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń 
(Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. 
Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, 
poz. 291, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, 
poz. 251, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i z 1994 r. Nr 27, 
poz. 96) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów 
właściwości miejscowej istniejących kolegiów do 
spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw 
wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, 
Ostrzeszowie i Tychach (Dz. U. Nr 50, poz. 296 i Nr 90, 
poz. 533, z 1993 r. Nr 25, poz. 114, z 1995 r. Nr 2, poz. 
10, z 1996 r. Nr 3, poz. 23 i Nr 154, poz. 752 oraz z 1997 r. 
Nr 68, poz. 438 i Nr 126, poz. 812) w § 1 "Yprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w ust. 3 w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) Kolegium w Białymstoku - dla miasta Biały
stok oraz gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, 
Dobrzyniewo Kościelne, Gródek, Juchnowiec 
Kościelny, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasil
ków i Zabłudów,"; 

2) w ust. 6 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

"a) Kolegium w Mławie - dla miasta Mława oraz 
gmin: Dzierzgowo, Lipowiec Kościelny, Strze
gowo, Stupsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna 
i Wiśniewo,"; 

3) w ust. 10 w pkt 1: 

a) skreśla się lit. b), 

b) dotychczasową lit. c) oznacza się jako lit. b); 


