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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 13 października 1997 r. 

w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków Ich rodzin. 

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet
nia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 
i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, 
poz. 554) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz człon
kowie ich rodzin, zwani dalej "osobami uprawniony
mi", mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych pu
blicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli: 

1) w miejscowości, w której przebywają, nie ma za
kładu służby zdrowia resortu spraw wewnętrz
nych lub istniejący zakład nie udziela świadczeń 
leczniczych w potrzebnym zakresie albo korzysta
nie z tych świadczeń jest utrudnione lub niemożli
we, 

2) konieczne jest udzielenie natychmiastowej pomo
cy, 

3) przewóz chorego do zakładu słuźby zdrowia resor
tu spraw wewnętrznych zagrażałby jego życiu lub 
zdrowiu, 

4) zachodzi konieczność korzystania ze świadczeń 
konsultacyjnych, których nie zapewnia zakład służ
by zdrowia resortu spraw wewnętrznych . 

§ 2. 1. W przypadkach określonych w § 1 publiczne 
zakłady opieki zdrowotnej udzielają świadczeń leczni
czych bezpłatnie w formie opieki ambulatoryjnej, do
mowej, doraźnej i stacjonarnej . 

2. Świadczenia lecznicze publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej udzielane osobom uprawnionym 
nie obejmują: 

1) środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycz
nych, 

2) zwrotu kosztów przejazdu do zakładu opieki zdro
wotnej, 

3) lecznictwa uzdrowiskowego. 

§ 3. Podstawą do udzielania świadczeń w przypad
kach określonych w § 1 jest dokument uprawniający do 
korzystania ze świadczeń zakładów służby zdrowia re
sortu spraw wewnętrznych. 

§ 4. Koszty udzielania świadczeń określonych w § 2 
ust. 1 przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej oso
bom uprawnionym, z wyjątkiem kosztów leków i mate
riałów medycznych wydawanych przez apteki ogólno
dostępne, nie podlegają refundacji. 

§ 5. Osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytal
nego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emery
talnym funkcjonariuszy Służby Więziennej korzystają 
ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opie
ki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych 
w tych przepisach. 

§ 6. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwo
ści z dnia 10 sierpnia 1987 r. w sprawie warunków ko
rzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecz
nych służby zdrowia przez funkcjonariuszy Służby Wię
ziennej oraz członków ich rodzin (Monitor Polski Nr 27, 
poz. 213). 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
w z. K. Kuszewski 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 
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Szanowni Państwo 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje o możliwości zaprenumerowania na rok 1998 następujących wydawnictw: 

DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 410,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI" 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 160,00 zł, 
Cena prenumeraty nie obejmuje załączników 

MONITORA POLSKIEGO "B" - zawierającego ogłoszenia sprawozdań finansowych spółek akcyjnych i innych pod
miotów gospodarczych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 1000,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ - zawierającego informacje 
prawne z zakresu problematyki resortu zdrowia 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 26,00 zł, 

DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA FINANSÓW 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 41,00 zł, 

BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 520,00 zł, 

PRZEGLĄDU LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady Legislacyjnej - zawierającego dokumenty i informacje o dzia
łalności Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów oraz artykuły i studia dotyczące problemów legislacji, źró
deł prawa, procedur i technik legislacyjnych 

Cena rocznej prenumeraty wynosi 90,00 zł. 

Instytucje, urzędy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie wpła
ty na konto BPH S.A. XVI Oddział Warszawa nr 10601028-1717-30000-622001 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa 

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY 
MINISTRÓW uprzejmie informuje PT Klientów, że rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawniczego nie bę
dzie uwzględniona. Wyjątek stanowi rozwiązanie (likwidacja) firmy prenumerującej oraz uzasadnione wydarzenia lo
sowe osób fizycznych. Wpłaty nie zawierające pełnego adresu płatnika oraz wpłaty poniżej ceny prenumeraty będą 
zwracane. 

Wszelkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela 
Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

tel. 694-67-50 i 694-67-52, fax 694-62-06 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69nl , 02-903 Warszawa 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsińska 69nl, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafi i 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
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