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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 22 września 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formyaudytu energetycznego oraz algorytmu 
oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audytu energetycznego. 

Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termo
modernizacyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. w spra
wie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycz
nego oraz algorytmu oceny opłacalności przedsięwzię

cia termomodernizacyjnego, a także wzorów kart audy
tu energetycznego (Dz. U. Nr 46, poz. 459), wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 w części 3 w pkt 1.1. po pierwszym 
zdaniu dodaje się zdanie w brzmieniu: 

"Wartość optymalnego oporu cieplnego przegrody 
zewnętrznej po termomodernizacji nie może być 
mniejsza niż: 

1) dla ścian zewnętrznych (stykających się z po
wietrzem zewnętrznym) - 4,00 (m2 ·K)/W, 

2) dla stropodachów i stropów pod nie ogrzewa
nymi poddaszami lub nad przejazdami -
4,50 (m2·K)/W, 

3) dla stropów nad piwnicami nie ogrzewanymi 
i zamkniętymi przestrzeniami pod podłogo
wymi - 2,00 (m2.K)/W."; 

2) w załączniku nr 2 w części 3 w pkt 2 wzór na obli
czanie kosztów zmiennych wytwarzania ciepła 
w lokalnym żródle ciepła otrzymuje postać: 

Sd - ucw (Sd - Sd r) 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
w z. B. Borusewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 17 września 1999 r. 

w sprawie określenia koniecznych elementów umów o udostępnienie szpitala klinicznego albo oddziału kli
nicznego na wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdro

wotnych. 

Na podstawie art. 43f ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (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, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 
i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, 
poz. 756 i Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 
i 256) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Umowa o udostępnienie szpitala klinicznego 
albo umowa o udostępnienie oddziału klinicznego na 
wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych 
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
powinny zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy, 

2) czas trwania umowy, 

3) kwotę należną szpitalowi klinicznemu albo szpitalo
wi udostępniającemu oddział kliniczny z tytułu re
alizacji umowy, sposób przekazywania tej kwoty 
oraz zasady rozliczeń, 

4) zasady i tryb rozpatrywania sporów wynikających 
z realizacji umowy, 

5) wykaz ruchomości i nieruchomości udostępnia
nych w celu realizacji umowy, sposób ich udostęp
niania oraz zasady i warunki ich wykorzystywania, 

6) określenie potrzeb w zakresie liczby, kwalifikacji za
wodowych i wymiaru czasu pracy nauczycieli aka
demickich, mających wykonywać w udostępnia-




