
Dziennik Ustaw Nr 130 - 4031 

poz. 495, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) w związku 
z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepi
sy prowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie 
gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, 
poz. 497 i Nr 156, poz. 775) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrz
nych oraz Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 1992 r. 
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru 
(Dz. U. Nr 49, poz. 226) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 5: 

a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach "dotyczące stanu 
zdrowia," dodaje się wyrazy "w tym wynik 
ostatniego badania radiofotograficznego narzą
dów klatki piersiowej," 

b) w ust. 2 po wyrazach "poprzedniego poboru" 
kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyra
zy " w tym wynik ostatniego badania radiofoto
graficznego narządów klatki piersiowej."; 
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czeń lekarskich są wiadomościami stano
wiącymi tajemnicę służbową."; 

4) w § 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do or
ganów gmin, wymienionych wart. 1 ustawy 
z dnia 24 listopada 1995 r. o zmianie zakresu 
działania niektórych miast oraz o miejskich 
strefach usług publicznych (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 36, poz. 224 i Nr 123, poz. 780)."; 

5) w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stanowiącym 
wzór wezwania do poboru, na stronie 2 wezwania: 

a) w zdaniu pierwszym po wyrazach "dotyczące 
stanu zdrowia," dodaje się wyrazy "w tym wy
nik ostatniego badania rtg narządów klatki pier
siowej, " 

b) w zdaniu drugim po wyrazach "poprzedniego 
poboru" kropkę zastępuje się przecinkiem i do
daje wyrazy "w tym wynik ostatniego badania 
rtg narządów klatki piersiowej." 

2) w § 7 w ust. 3 liczbę ,,30" zastępuje się liczbą ,,25"; 

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu: 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia . 

,,§ 8a. Dane zawarte w wojewódzkim planie po bo- . Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller 
ru, listach poborowych oraz księgach orze- Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 10 października 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli zakładów opi~ki zdrowotnej ~Ia osób 
pozbawionych wolności, rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegołowych 

warunków jej udostępniania w tych zakładach. 

Na podstawie art. 18 ust. 7 i art. 69 ust. 2 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowot
nej (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. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 20 marca 1992 r. w sprawie tworzenia, organiza
cji i kontroli zakładów opieki zdrowotnej dla osób po
zbawionych wolności, rodzajów dokumentacji me
dycznej, sposobu prowadzenia oraz szczegółowych 
warunków jej udostępniania w tych zakładach (Dz. U. 
Nr 31, poz. 134) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 skreśla się wyrazy "rejonowych aresztach 
śledczych, rejonowych zakładach karnych" i nastę
pujący po nich przecinek; 

2) w § 2: 

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy "profilaktycz
nych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilita
cyjnych" i następujący po nich przecinek, 

b) w ust. 1 skreśla się pkt 3, 

c) w ust. 2 w pkt 13 wyraz "świadectw" zastępuje 
się wyrazem "skierowań", a wyrazy "uzyskanie 
zatrudnienia" zastępuje się wyrazami "zaświad
czeń lekarskich mogących ułatwić im zatrudnie
nie", 

d) w ust. 2 w pkt 14 skreśla się wyrazy "a także uza
leżnionych od alkoholu, środków odurzających 
lub psychotropowych" i następujący po nich 
przecinek; 

3) w § 3 w ust. 3 wyrazy "Zespół Naczelnego Lekarza 
Więziennictwa w Centralnym Zarządzie Zakładów 
Karnych" zastępuje się wyrazami "Naczelny Lekarz 
Więziennictwa"; 

4) w § 4: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 4, 

b) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) oddziały dla wymagających stosowania 
szczególnych środków leczniczo-wychowaw
czych," 
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c) w ust. 1 skreśla się pkt 6, 

d) w ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu: 

"W przypadkach uzasadnionych koniecznością 
zapewnienia większej dostępności świadczeń 
zdrowotnych Dyrektor Generalny Służby Wię
ziennej po zasięgnięciu opinii Naczelnego Leka
rza Więziennictwa może ustalić odstępstwa od 
niektórych tych wymagań." ; 

5) w § 5 w ust. 3 i 4 wyrazy "Dyrektor Centralnego Za
rządu Zakładów Karnych" zastępuje się wyrazami 
"Dyrektor Generalny Służby Więziennej"; 

6) w § 6: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Szpital lub oddział szpitalny organizuje się 
dla zapewnienia całodobowej opieki zdro
wotnej osobom pozbawionym wolności, kie
rowanym z terenowo wyznaczonych zakła
dów karnych. Do jego zadań należy w szcze
gólności: 

1) udzielanie chorym świadczeń leczniczych 
i diagnostycznych, 

2) przeprowadzanie obserwacji i konsultacji 
pacjentów kierowanych przez ambulato
ria lub upoważnione organy, 

3) kierowanie pacjentów do właściwych za
kładów opieki zdrowotnej w celu dalszego 
leczenia poszpitalnego lub rehabilitacji.", 

b) w ust. 5 po wyrazie "ambulatoriów" skreśla się 
przecinek i wyrazy "oddziałów odwykowych, 
domów matki i małego dziecka, zakładów", 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. Przeznaczenie, rodzaj i zakres świadczeń 
zdrowotnych oddziałów dla wymagających 
stosowania szczególnych środków leczni-

7) w § 7: 

czo-wychowawczych regulują odrębne prze
pisy."; 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Kontrolę i ocenę działalności zakładów opie
ki zdrowotnej dla osób pozbawionych wol
ności wykonują posiadający odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe funkcjonariusze 
i pracownicy Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej i okręgowych inspektoratów 
Służby Więziennej."; 

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) współdziałanie z innymi publicznymi zakła
dami opieki zdrowotnej w zakresie zapew
nienia osobom pozbawionym wolności 
świadczeń zdrowotnych."; 

8) w § 9: 

a) w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie "szpitalu" skreśla się 
przecinek i wyrazy "oddziale odwykowym" oraz 
wyrazy "lub pododdziale", 

b) w ust. 3 po wyrazie "dokonują" skreśla się dwu
kropek, a wyrazy "lekarz, felczer, pielęgniarka 
i psycholog" zastępuje się wyrazami "uprawnie
ni funkcjonariusze i pracownicy służby zdro
wia"; 

9) w § 10 skreśla się wyrazy" tej osoby", kropkę zastę
puje się przecinkiem i dodaje wyrazy "w sposób 
uniemożliwiający wgląd osób nieuprawnionych"; 

10) w § 12 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1. 

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

Minister Sprawiedliwości : L. Kubicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 16 października 1997 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu ustalania i wypłacania uposażeń oraz uposażeń rodzinnych sędziom 
i prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin. 

Na podstawie ,art. 71 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
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, z 1997 r. Nr 75, 
poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, 
poz. 751 - 753, Nr 121, poz. 769 i Nr 124, poz. 782) 
i art. 62b ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuratu
rze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70, Nr 105, poz. 509, 
z 1995 r. Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 77, poz. 367 oraz 
z 1997 r. Nr 90, poz. 557, Nr 98, poz. 604, Nr 106, 

poz. 679, Nr 117, poz. 752 i 753 i Nr 124, poz. 782) oraz 
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie 
ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) osobie uprawnionej - rozumie się przez to:. 

a) sędziego w stanie spoczynku, 

b) prokuratora w stanie spoczynku, 




