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stwowej Straży Pożarnej, za zgodą Komendanta 
Głównego Państwowej Straży Pożarnej, może 
wprowadzić dla podległych jednostek organiza
cyjnych, a Komendant Główny Państwowej Stra
ży Pożarnej dla pozostałych jednostek - godziny 
rozpoczęcia służby w rozkładzie określonym 
w ust. 1 odmiennie niż to wynika z ust. 2, jednak 

nie wcześniej niż o godzinie 730 i nie później ni ż 
o godz. 8'5." . 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
L. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 16 października 1997 r. 

w sprawie nadania osobowości prawnej Funduszowi Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej. 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 34 ust. 3 usta
wy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Ko
ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, 
poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 96, poz. 590) i w związ
ku z art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. 
o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra
cji (Dz. U. Nr 106, poz. 491 i z 1997 r. Nr 70, poz. 443) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacji ko
ścielnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Pol
skiej pod nazwą "Fundusz Obrony Życia Archidiecezji 
Lubelskiej" z siedzibą w Lublinie, erygowanej przez Ar
cybiskupa Metropolitę Lubelskiego. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
L. Miller 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
ORAZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 21 października 1997 r. 

w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez Straż Graniczną. 

Na podstawie art. 11 ust. 2b ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, 
poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przez 
Straż Graniczną, zwanej dalej "osobą zatrzymaną", 
przeprowadza się, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, 
że osoba ta znajduje się w stanie zagrażającym jej ży
ciu lub zdrowiu. 

2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przeprowa
dza się w szczególności, gdy: 
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1) osoba zatrzymana ma widoczne obrażenia ciała al
, bo utraciła przytomność, 

2) oświadcza ona, że cierpi na schorzenia wymagają
ce stałego lub okresowego leczenia, którego prze
rwanie zagrażałoby jej życiu lub zdrowiu, 

3) z posiadanych przez Straż Graniczną informacji lub 
z okoliczności zatrzymania wynika, że osoba ta mo
że być chora zakaźnie. 

§ 2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przepro
wadza się po dokonaniu przez Straż Graniczną nie
zbędnych czynności związanych z zatrzymaniem, chy
ba że zachodzą okoliczności określone w § 1 ust. 2 
pkt 1. 

§ 3. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej przepro
wadza się po wyrażeniu na nie zgody przez tę osobę. 
Zgoda taka nie jest wymagana, jeżeli stan zdrowia oso
by zatrzymanej uniemożliwia złożenie przez nią 

oświadczenia w tym przedmiocie lub gdy inne przepi
sy tak stanowią. 

§ 4. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej prze
prowadza się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie pi
semnego wniosku kierownika jednostki organizacyjnej 
Straży Granicznej, która dokonała zatrzymania, lub 
osoby przez niego upoważnionej. 

2. Jeżeli zachodzą okoliczności określone w § 1 
ust. 2 pkt 1, wniosek o przeprowadzenie badania lekar
skiego osoby zatrzymanej może być złożony w formie 
ustnej. Wniosek ten powinien być następnie potwier
dzony na piśmie. 

§ 5. 1. Straż Graniczna zapewnia: 

1) przewiezienie osoby zatrzymanej do właściwego 
zakładu opieki zdrowotnej w celu przeprowadzenia 
badania lekarskiego, z zastrzeżeniem ust. 2, 

2) bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia 
w czasie przeprowadzania badania lekarskiego 
osoby zatrzymanej. 

2. Jeżeli stan zdrowia osoby zatrzymanej wskazuje 
na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego 
środka transportu sanitarnego - przewiezienia doko
nuje pogotowie ratunkowe. 

§ 6. 1. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej prze
prowadza lekarz jednostki organizacyjnej Straży Gra
nicznej, a jeżeli nie jest to możliwe - lekarz publiczne
go zakładu opieki zdrowotnej utworzonego i utrzymy
wanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini
stracji albo innego publicznego zakładu opieki zdro
wotnej, położonego najbliżej jednostki Straży Granicz
nej, która dokonała zatrzymania. 

2. Badanie lekarskie osoby zatrzymanej jest prze
prowadzane w zakładzie określonym w ust. 1, z zastrze
żeniem ust. 3. 

3. W przypadku gdy badanie lekarskie osoby zatrzy
manej przeprowadza lekarz jednostki organizacyjnej 
Straży Granicznej, przeprowadzane jest ono na terenie 
tej jednostki. 

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badania osoby zatrzy
manej lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie o istnie
niu lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzy
mania. 

2. W przypadku gdy osoba zatrzymana swym za
chowaniem uniemożliwia przeprowadzenie badania 
lekarskiego, okoliczność tę odnotowuje się w zaświad
czeniu lekarskim, o którym mowa w ust. 1, a ponadto 
w książce służby jednostki organizacyjnej Straży Gra
nicznej, która dokonała zatrzymania. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
L. Miller 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
w z. K. Kuszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 24 października 1997 r. 

w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Legnickiej. 

Na podstawie art. 10 w związku z art. 34 ust. 3 usta
wy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Ko
ścioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 
i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, 
poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 




