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§ 5.1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolują
cy przedstawia w protokole kontroli. 

2. Protokół kontroli powinien zawierać opis stanu 
faktycznego stwierdzonego w toku kontroli oraz wyni
kające z niej uwagi i wnioski. 

3. Zawarte w protokole kontroli uwagi i wnioski do
tyczące bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa 
ruchu kolejowego lub bezpiecznego przewozu osób 
i rzeczy podlegają natychmiastowej realizacji. 

§ 6. 1. Protokół kontroli podpisują kontrolujący 
i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nie
obecności - osoba pełniąca jego obowiązki. 

2. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub oso
bie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgło
szenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umoty
wowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w proto
kole. 

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa 
w ust. 2, kontrolujący jest obowiązany bezzwłocznie 
dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodat
kowe czynności kontrolne. 

4. W przypadku uznania zastrzeżeń, o których mo
wa w ust. 3, za zasadne, kontrolujący zmienia odpo
wiednią część protokołu kontroli, a w przypadku nie
uznania ich zasadności - przekazuje bezzwłocznie na 
piśmie swoje stanowisko osobie zgłaszającej. 

5. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba 
pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania 
protokołu kontroli, składając kontrolującemu pisemne 
wyjaśnienie uzasadniające przyczynę odmowy. 

6. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez 
osobę wymienioną w ust. 5 nie stanowi przeszkody 
w realizacji ustaleń kontroli. 

7. Po zakończeniu postępowania kontrolnego kon
trolujący pozostawia w jednostce kontrolowanej kopię 
protokołu kontroli. 

§ 7. 1. Organ kontrolujący przekazuje kierownikowi 
jednostki kontrolowanej wystąpienie pokontrolne 
w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu kontro
li. 

2. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontro
lowanej działalności wynikającą z ustaleń zawartych 
w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawi
dłowości - również uwagi i wnioski w sprawie ich 
usunięcia oraz osoby za nie odpowiedzialne. 

§ 8. Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu 
przekazano wystąpienie pokontrolne, może w terminie 
7 dni od dnia jego otrzymania zgłosić umotywowane 
zastrzeżenia w sprawie zawartych w nim ocen, uwag 
i wniosków. 

§ 9. Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu 
przekazano wystąpienie pokontrolne, obowiązany jest 
w terminie określonym w wystąpieniu, nie dłuższym 
niż 14 dni, poinformować organ kontrolujący o podję
tych działaniach związanych z realizacją uwag i wnio
sków. 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
T. Syryjczyk 
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WYROK TRYBUNAtU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 17 maja 1999 r. 

sygn. akt P. 6/98. 

Trybunał Konstytucyjny w składzie: 

Wiesław Johann - przewodniczący, 

Lech Garlicki, 

Stefan J. Jaworski - sprawozdawca, 

protokolant: Joanna Szymczak 

po rozpoznaniu w dniu 17 maja 1999 r. na rozpra
wie pytań prawnych składów orzekających Sądu Woje
wódzkiego w Opolu i Sądu Rejonowego w Starogar-

dzie Gdańskim, z udziałem przedstawiciela składu 
orzekającego Sądu Wojewódzkiego w Opolu, Prezesa 
Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
oraz Prokuratora Generalnego, o udzielenie odpowie
dzi, czy przepisy: 

1) § 11 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiąz
ków i uprawnień pracowników zatrudnionych 
w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, 
z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294, 
z 1992 r. Nr 20, poz. 79, z 1994 r. Nr 31, poz. 112 
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i z 1995 r. Nr 123, poz. 595) są zgodne z art. 32 ust. 
1 i art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

2) § 12 i § 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektó
rych obowiązków i uprawnień pracowników za
trudnionych w zakładach służby zdrowia (Dz. U. 
Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. 
Nr 69, poz. 294, z 1992 r. Nr 20, poz. 79, z 1994 r. 
Nr 31, poz. 112 i z 1995 r. Nr 123, poz. 595) są zgod
ne z art. 298, art. 128 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, 
poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717) oraz 
art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

3) § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opie
ki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad 
wynagradzania pracowników publicznych zakła
dów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 55, poz. 273, 
z 1993 r. Nr 41, poz. 190, z 1994 r. Nr 21, poz. 75, 
Nr 69, poz. 303 i Nr 125, poz. 614, z 1995 r. Nr 8, 
poz. 42, Nr 84, poz. 424 i Nr 122, poz. 594, z 1996 r. 
Nr 80, poz. 377, z 1997 r. Nr 24, poz. 127 i Nr 34, 
poz. 214 oraz z 1998 r. Nr 3, poz. 8 i Nr 42, poz. 254) 
jest zgodny z art. 11 2 i art. 78 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717) 
i art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej 

orzeka: 

1. Przepisy § 11 i § 12 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych 
obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych 
w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, 
z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294, 
z 1992 r. Nr 20, poz. 79, z 1994 r. Nr 31, poz. 112 i z 1995 r. 
Nr 123, poz. 595) są niezgodne z art. 66 ust. 2 Kon
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że naruszają 
konstytucyjną zasadę ustawowego określania maksy
malnych norm czasu pracy. 

2. Przepis § 12 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obo-
wiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych 

z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294, 
z 1992 r. Nr 20, poz. 79, z 1994 r. Nr 31, poz. 112 i z 1995 r. 
Nr 123, poz. 595) jest niezgodny z art. 298 oraz 
art. 128 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pra
cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 
i Nr 113, poz. 717) przez to, że wykracza poza granice 
upoważnienia ustawowego do wydania rozporządze
nia i zmienia ustawowe pojęcie czasu pracy. 

3. Przepis § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych 
obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych 
w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, 
z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. Nr 69, poz. 294, 
z 1992 r. Nr 20, poz. 79, z 1994 r. Nr 31, poz. 112 i z 1995 r. 
Nr 123, poz. 595) nie jest niezgodny z art. 298 oraz 
art. 128 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pra
cy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 
i Nr 113, poz. 717). 

4. Przepisy § 11, § 12 oraz § 13 ust. 1 i 2 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. 
w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pra
cowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia 
(Dz. U. Nr 51, poz. 326, z 1990 r. Nr 65, poz. 387, z 1991 r. 
Nr 69, poz. 294, z 1992 r. Nr 20, poz. 79, z 1994 r. Nr 31, 
poz. 112 i z 1995 r. Nr 123, poz. 595) nie są niezgod
n e z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol
skiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

5. Przepis § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdro
wia i Opieki Społecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie 
zasad wynagradzania pracowników publicznych zakła
dów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 55, poz. 273, z 1993 r. 
Nr 41, poz. 190, z 1994 r. Nr 21, poz. 75, Nr 69, poz. 303 
i Nr 125, poz. 614, z 1995 r. Nr 8, poz. 42, Nr 84, poz. 424 
i Nr 122, poz. 594, z 1996 r. Nr 80, poz. 377, z 1997 r. 
Nr 24, poz. 127 i Nr 34, poz. 214 oraz z 1998 r. Nr 3, 
poz.8iNr42,poz.254) nie jest niezgodny z art. 11 2 

i art. 78 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 
i Nr 113, poz. 717) oraz art. 32 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wiesfaw Johann 

w zakładach służby zdrowia (Dz. U. Nr 51, poz. 326, Lech Garlicki Stefan J. Jaworski 
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