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3. Od uchwały rady kierownikowi zakładu opieki
zdrowotnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

1) przeprowadzania

czynności

kontrolnych, a w szcze-

gólności:

a) wizytacji

§ 9. 1. Podmiotem sprawującym nadzór nad zakła
dami opieki zdrowotnej jest Dyrektor Centralnego Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrz 
nych i Administracji.

pomieszczeń zakładu,

b) sprawdzania przestrzegania spełniania wymagań dotyczących dopuszczenia do stosowania
i sposobu użytkowania, przy udzielaniu świad
czeń zdrowotnych, aparatury i sprzętu medycznego oraz ambulansów sanitarnych,

2. Podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli
i oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej oraz
pracy kierownika zakładu.

c)

3. Kontrola i ocena, o których mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:

żądania informacji
nież dokumentacji

i dokumentacji, w tym rówmedycznej. z zastrzeżeniem
przepisu art. 18 ustawy,

d) obserwowania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem
art. 19 ust. 1 pkt 4 ustawy,

1) realizację zadań statutowych, dostępność i poziom

udzielanych

Poz. 870 i 871

świadczeń,

2) wydawania zaleceń pokontrolnych mających na ce2) prawidłowość gospodarowania mieniem,

lu

3) gospodarkę finansową.

usunięcie

stwierdzonych

nieprawidłowości,

3) wydawania w miarę potrzeby decyzji nakazujących
usunięcie

4. Podmiot sprawujący nadzór w razie stwierdzenia, że decyzja kierownika zakładu opieki zdrowotnej
jest sprzeczna z prawem, wstrzymuje jej wykonanie
oraz zobowiązuje kierownika do jej zmiany lub cofnię
cia.
§ 10. 1. Dyrektorowi Centralnego Zarządu Słu żb y

Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admini stracji w stosunku do zakładów opieki zdrowotnej przysługuje prawo:

stwierdzonych

nieprawidłowości.

Czynności kontrolne, o których mowa w
mogą być wykonywane wyłącznie
osobę wykonującą zawód medyczny.

2.

pkt 1 lit. d),

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw

Wewnętrznych

życie

po

ust. 1
przez

upływie

i Administracji:
J. Tomaszewski

871
WYROK

TRYBUNAŁU

z dnia 20

KONSTYTUCYJNEGO

października

1998 r.

sygn. akt K. 7/98.

Trybunał

Konstytucyjny w

Ferdynand Rymarz -

składzie:

przewodniczący,

Lech Garlicki,
Stefan J . Jaworski,
Wiesław

Johann,

Jadwiga

Skórzewska-Łosiak

protokolant: Joann a Szymczak

-

sprawozdawca,

po rozpoznaniu w dniu 20 października 1998 r. na
rozprawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem umocowanych przedstawicieli
uczestników postępowania: wnioskodawcy, Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prokuratora Generalnego, o stwierdzenie niezgodności art. 95 ust. 2 ustawy
z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U.
Nr 61, poz. 283). w zakresie dotyczącym najemców lokali mieszkalnych pozostających w administracji jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, których najem nigdy nie był związany ze służbą w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

-
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orzeka:
Art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r.
o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61 , poz. 283, z 1996 r.
Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88,
poz. 554 i Nr 133, poz. 883), rozumiany jako odnoszący
się jedynie do mieszkań funkcjonariuszy Służby Wię -

Poz. 871

ziennej, nie jest niezgodny z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ferdynand Rymarz
Lech Garlicki
Stefan J. Jaworski
Wiesfaw Johann
Jadwiga Skórzewska - Łosiak

-
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Szanowni Państwo
WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY
MINISTRÓW uprzejmie informuje o mo ż l i wości zaprenumerowania na ro k 1999 następujących wydawnictw:

DZIENNIKA USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zł,

Cena rocznej prenumeraty wynosi 520,00
Cena prenumeraty nie obejmuje
URZĘDOWEGO

DZIENNIKA

załączników

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "MONITOR POLSKI"
zł.

Cena rocznej prenumeraty wynosi 100,00
Cena prenumeraty nie obejmuje

MONITORA POLSKIEGO "B" -

załączników

zawierającego ogłoszenia sprawozdań

finansowych

spółek

akcyjnych i innych pod-

miotów gospodarczych
Cena rocznej prenumeraty wynosi 1200,00
DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA ZDROWIA I OPIEKI
prawne z zakresu problematyki resortu zdrowia

zł,

SPOŁECZNEJ

-

zawierającego

informacje

zł.

Cena rocznej prenumeraty wynosi 28,00
DZIENNIKA URZĘDOWEGO MINISTERSTWA FINANSÓW
Cena rocznej prenumeraty wynosi 45,00

zł,

BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Cena rocznej prenumeraty wynosi 560,00

zł,

PRZEGLĄDU

LEGISLACYJNEGO Biuletynu Rady Legislacyjnej - zawierającego dokumenty i informacje o dziaRady Legislacyjnej przy Prezesie Rady M in istrów ora z artykuły i studia dotyczące problemów legislacji, źró
prawa , procedur i technik legislacyjnych

łalności
deł

Cena rocznej prenumeraty wynosi 115,00
Instytucje,

zł.

urzędy

Wydział

i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratą powyższych wydawnictw proszone są o dokonanie
ty na konto BPH S.A . I Oddział Warszawa nr 10601028-1717-30000-622001
Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa

wpła

WYDZIAŁ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO KANCELARII PREZESA RADY
MINISTRÓW uprzejm ie informuje PT Klientów, że rezygnacja z prenumeraty w trakcie roku wydawniczego nie bę 
dzie uwzględniona . Wpłaty nie zawierające pełnego adresu płatnika oraz wpłaty poniżej ceny prenumeraty będą
zwracane.

Wszelkich informacji na temat pre numeraty lub zakupu powyższych wydawnictw udziela
Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
tel. 694-67-50 i 694-67-52, fax 694-62-06

Wydział

Egzemplarze

bieżące

i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać na podst awie nadesłanego za m ówie nia w Wydzia le Wydawnictw i Po ligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Min istrów, ul. P owsińska 69/7 1, 02-903 Warszawa

Rekl amacje z powodu niedoręczenia poszczegó ln ych numerów zgłaszać nal eży na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Po li g rafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady M inistrów, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru

o wsze lkich zm ian ach nazwy prenumeratora lu b adresu prosimy niezwłocznie informować na pi śmie Wydział Wydawn ictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kan ce lari i Prezesa Rady Mini strów
Wydawca : Kancelaria Prezesa Rady Mini strów
Redakcja : Biuro Dzienn ika Ustaw Rzeczypospolitej Po lskiej i Dziennika Urz ędowego Rzeczypo spo litej Po lskiej " Mon itor Polski "
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, P-29
Skład , druk i kolportaż : Wyd ział Wydawnictw i Po li grafii Gospodarstwa Pomocn iczego Kance larii Prezesa Rady Ministrów
ul. Pows ińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 694-67 -50, 694-67-52 i 694-67-03, fax 694-62-06
Tłoczono

z pol ecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa
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