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Poz.:
USTAWY:
731 -

z dnia 31 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

732 -

z dnia 1 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w
alkoholizmowi

733 -

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencj i
oraz ustawy o działalności gospodarczej

734 -

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawo regionalnych izbach obrachunkowych ,
o samorządzie terytorialnym oraz o finansowaniu gmin
3491

735 -

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej
3495

736 -

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o stosowaniu szczególnych rozwiązań podatkowych w
z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.

trzeźwości

i

3485

przeciwdziałaniu

3487

ludności

i dowodach osobistych
3488

związku

3498

ROZPORZĄDZENIE

737 -

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 września 1997 r. w sprawie określenia wzorów
dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłku
rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
3501

731
USTAWA
z dnia 31 lipca 1997 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Art. , . W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 i z 1997 r.
Nr 88, poz. 554) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 8:

a) w ust. 1 na końcu wyrazy "w zakresie zatrudnienia oraz w sprawach bytowych" zastępuje się
wyrazami "w zakresie edukacji, zatrudnienia
oraz w sprawach bytowych",
b) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "niezbędnych do
samodzielnego" dodaje się wyrazy", aktywnego";
2) w art. 19 w zdaniu drugim po wyrazach "W innych
zakładach opieki zdrowotnej," dodaje się wyrazy
"rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,";

3) w art. 21 w ust. 3 wyrazy "Iub ratownika medycznego" zastępuje się wyrazami "Iub pielęgniarki";
4) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2 . Pobyt w szpitalu, o którym mowa w ust. 1, nie
może trwać dłużej niż 10 dni.";
5) wart. 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. W stosunku do osoby objętej oparciem społecznym, o którym mowa wart. 8, wniosek może zgłosić również organ do spraw pomocy
społecznej.";

6) art. 30 otrzymuje brzmienie:
"Art. 30. 1. Do wniosku, o którym mowa wart. 29
ust. 2 i 3, dołącza się świadectwo lekarza psychiatry szczegółowo uzasadnia-

Dziennik Ustaw Nr 113

-

3486-

jące potrzebę

2.

3.

4.

5.

leczenia w szpitalu psychiatrycznym. W przypadku braku
świadectwa lekarskiego lub gdy zostało ono wydane w okresie dłuższym niż
14 dni przed datą złożenia wniosku, sąd
opiekuńczy zwraca wniosek. Przepisy
art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego nie mają w tym przypadku zastosowania.
Świadectwo wydaje lekarz psychiatra
publicznego zakładu psychiatrycznej
opieki zdrowotnej na uzasadnione żą
danie osoby lub organu uprawnionego
do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania sądowego w tej sprawie.
Po stwierdzeniu potrzeby wydania
świadectwa lekarskiego lekarz psychiatra publicznego zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej wyznacza termin
badania i zawiadamia o tym osobę,
o której mowa wart. 29 ust. 1, pouczając o możliwości doprowadzenia przez
Policję w przypadku niestawienia się na
badanie.
W razie uchylania się od badania osoby, o której mowa w ust. 3, lekarz psychiatra publicznego zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej może zwrócić się do Policji o doprowadzenie tej
osoby na badanie w publicznym zakła
dzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej.
W uzasadnionych przypadkach badanie może odbyć się w miejscu pobytu
tej osoby.
Jeżeli osoba, o której mowa wart. 29
ust. 1, odmawia poddania się badaniu,
może być ono przeprowadzone bez jej
zgody. Przepis art. 21 stosuje się odpowiednio.";

7) po art. 30 dodaje

się

art. 30a w brzmieniu:

"Art. 30a. Doprowadzenie przez Policję, o którym
mowa wart. 30, następuje w obecności
lekarza iub pielęgniarki publicznego zakładu opieki zdrowotnej.";
8) wart. 39 w ust. 1 wyrazy "nie wyrażają zgody na
skierowanie" zastępuje się wyrazami "nie wyraża
ją zgody na przyjęcie" oraz wyrazy "z wnioskiem
o skierowanie" zastępuje się wyrazami "z wnioskiem o przyjęcie";
9) wart. 40 dotychczasową treść oznacza
ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

się

się

11) wart. 46:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
" 1. W sprawach dotyczących przyjęcia osoby
chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego oraz wypisania jej z takiego szpitala
uczestnikami postępowania z mocy prawa
oprócz wnioskodawcy są: ta osoba oraz jej
przedstawiciel ustawowy. W miarę potrzeby
sąd zawiadamia o rozprawie małżonka osoby, której postępowanie dotyczy, oraz osobę
sprawującą nad nią faktyczną opiekę; mogą
oni wziąć udział w każdym stanie sprawy
i wtedy stają się uczestnikami.",
b) po ust. 1 dodaje

się

,,1a. Osoba, której

ust. 1a w brzmieniu:

postępowanie

dotyczy bezpo-

średnio, może być doprowadzona na rozprawę sądową na mocy zarządzenia sądo

wego. W tym przypadku stosuje się odpowiednio art. 556 § 2 Kodeksu postępowania
cywilnego.",
c) po ust. 2 dodaje

się

ust. 2a i 2b w brzmieniu:

,,2a. W przypadku gdy osoba psychicznie chora,
która ma być poddana badaniu przez biegłego, odmawia stawienia się w publicznym zakładzie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub w inny sposób uchyla się od tego badania, sąd może zarządzić doprowadzenie tej osoby do publicznego zakładu
psychiatrycznej opieki zdrowotnej przez Policję.

2b. Zapewnienie realizacji postanowienia są
dowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby, o której mowa wart. 29
ust. 1, należy do wojewody.";
12) po art. 46 dodaje

się

art. 46a w brzmieniu:

"Art. 46a. Doprowadzenie przez Policję, o którym
mowa wart. 46, następuje w obecności
lekarza lub pielęgniarki publicznego zakładu opieki zdrowotnej.";
13) art. 47 otrzymuje brzmienie:
"Art. 47. Do środków odwoławczych wnoszonych
przez osobę, której postępowanie dotyczy
bezpośrednio, nie ma zastosowania przepis art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego oraz w zakresie objętym treścią tego
artykułu również przepis art. 370 tego kodeksu.";

jako

,,2. Przymus bezpośredni można także stosować
w celu zapobieżenia samowolnemu opuszczeniu przez tę osobę domu pomocy społecznej.";
10) wart. 45 po ust. 1 dodaje

Poz. 731

ust. 1a w brzmieniu:

,,1a. W przypadkach uzasadnionych interesem
osoby, której postępowanie dotyczy bezpośrednio, sąd zarządza przeprowadzenie rozprawy w szpitalu.";

14) art. 51 otrzymuje brzmienie:
"Art. 51. W dokumentacji dotyczącej badań lub
przebiegu leczenia osoby, wobec której
podjęto czynności wynikające z niniejszej
ustawy, nie utrwala się oświadczeń obejmujących przyznanie się do popełnienia
czynu zabronionego pod groźbą kary. Zasadę tę stosuje się również do dokumentacji dotyczącej badań przeprowadzonych
na żądanie uprawnionego organu.";
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Poz. 731 i 732
blicznych zakładów psychiatrycznej
zdrowotnej, o której mowa wart. 6."

15) wart. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
" 1. Nie wolno przesłuchiwać osób obowiązanych
do zachowania tajemnicy, stosownie do przepisów niniejszego rozdziału, jako świadków na
okoliCzność wypowiedzi osoby, wobec której
podjęto czynności wynikające z niniejszej ustawy, co do popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary.";

" 1. Minister Zdrowia i Opieki
w drodze rozporządzenia,

Art. 2. Rozporządzenie, o którym mowa wart. 55
ust. 1 ustawy, wymienionej wart. 1, zostanie wydane
w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w źycie niniejszej ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w
od dnia

16) wart. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

opieki

Społecznej ustala,
docelową sieć pu-

życie

po

upływie

30 dni

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A.

Kwaśniewski

732
USTAWA
z dnia 1 sierpnia 1997 r.
o zmianie ustawy o wychowaniu w

trzeźwości

Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184,
z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192,
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991 r. Nr 73,
poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r. Nr 40, poz. 184,
z 1996 r. Nr 127, poz. 593 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554)
wprowadza się następujące zmiany:
1)wart.4 1:
a) w ust. 3 w zdaniu drugim
"ust. 1",

skreśla się

wyrazy

b) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Zasady wynagradzania członków gminnych
komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy.";
2) art. 11 1 otrzymuje brzmienie:
"Art. 11 1 . 1. W celu pozyskania dodatkowych środ
ków na finansowanie zadań określo
nych wart. 41 ust. 1 gminy pobierają
opłatę za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż
napojów
alkoholowych,
o których mowa wart. 18.
2.

Opłatę,

o której mowa w ust. 1, pobie-

się corocznie w wysokości odpowiadającej urzędowej cenie detalicznej:

ra

1) 5 litrów spirytusu luksusowego za
każdy rok objęty zezwoleniem na
sprzedaż napojów zawierających do
4,5% alkoholu oraz piwa,
2) 5 litrów spirytusu luksusowego za
kaźdy rok objęty zezwoleniem na
sprzedaż napojów zawierających
powyżej 4,5% do 18% alkoholu
(z wyjątkiem piwa),

i

przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

3) 20 litrów spirytusu luksusowego za
każdy rok objęty zezwoleniem na
sprzedaż napojów zawierających
powyżej 18% alkoholu.
3.

Opłatę,

o której mowa w ust. 2, pod-

wyższa się:

1) o 50% w przypadku punktów sprzedaży, których wartość sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła równowartość 10000 ECU, ustaloną przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z dnia 31 grudnia tego roku,
2) o 100% w przypadku punktów sprzedaży, których wartość sprzedaży wy~
robów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła równowartość 30 000 ECU, ustaloną przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych
ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski z dnia 31 grudnia tego roku.
4. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest do kasy gminy w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym
zezwoleniem, w terminie do dnia
31 stycznia danego roku, wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku
poprzednim.
5. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę, o której mowa w
ust. 1, uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia.";

