
Na podstawie art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 29 listo-
pada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r.
Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i
Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79,
poz. 885 i Nr 90, poz. 1001 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 19, poz. 238) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) typy domów pomocy spo∏ecznej, zwanych dalej
„domami”, oraz sposób ich funkcjonowania,

2) standard obowiàzujàcych podstawowych us∏ug
Êwiadczonych przez domy oraz tryb post´powania
przy egzekwowaniu obowiàzujàcych standardów
i Êrodki kontroli,

3) szczegó∏owe zasady, sposób i tryb post´powania
w sprawach dotyczàcych wydawania i cofania ze-
zwoleƒ, w tym warunkowych, na prowadzenie do-

mów, dokumenty wymagane do uzyskania zezwo-
lenia oraz wzory tych dokumentów,

4) tryb kierowania i przyjmowania do domu osób
ubiegajàcych si´ o przyj´cie do takiego domu.

Rozdzia∏ 2

Typy domów oraz sposób ich funkcjonowania

§ 2. Domy, w zale˝noÊci od tego, dla kogo sà prze-
znaczone, dzielà si´ na domy dla:

1) osób starych,

2) osób przewlekle somatycznie chorych,

3) osób przewlekle psychicznie chorych,

4) doros∏ych niepe∏nosprawnych intelektualnie,

5) dzieci i m∏odzie˝y niepe∏nosprawnych intelektual-
nie,

6) osób niepe∏nosprawnych fizycznie,

7) matek z ma∏oletnimi dzieçmi i kobiet w cià˝y.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 wrzeÊnia 2000 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s∏u˝by wojskowej kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych.

Na podstawie art. 91 ust. 6, art. 95 ust. 1, art. 97
ust. 2, art. 98 ust. 3 i art. 106 ustawy z dnia 30 czerwca
1970 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106,
poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117
oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) oraz art. 22 ust. 2 i art. 26
ust. 3 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o wy˝szym szkol-
nictwie wojskowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 10, poz. 40,
z 1996 r. Nr 7, poz. 44, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 107,
poz. 688, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz
z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Obrony Narodowej
z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie s∏u˝by wojskowej
kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143,
poz. 962) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 1 w pkt 2 wyrazy „tych szkó∏” zast´puje si´ wy-
razami „wy˝szych szkó∏ wojskowych, szkó∏ chorà-

˝ych zawodowych i podoficerskich szkó∏ zawodo-
wych”;

2) w § 9 w ust. 1 skreÊla si´ wyraz „wojskowej”;

3) w § 59 w ust. 1 i w § 70 w ust. 2 u˝yte w ró˝nych
przypadkach wyrazy „dyrektor Departamentu Kadr
i Szkolnictwa Wojskowego” zast´puje si´, u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach, wyrazami „dyrektor
departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
w∏aÊciwego do spraw szkolnictwa wojskowego”;

4) w § 69 w ust. 1 po wyrazach „§ 64 ust. 1 pkt 2—4”
dodaje si´ wyrazy „i ust. 2”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Komorowski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r.

w sprawie domów pomocy spo∏ecznej.


