
Dziennik Ustaw Nr 83 — 6043 — Poz. 899, 900 i 901

Na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106,
poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie
szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ
przez kierujàcych pojazdami, instruktorów i egzamina-

torów (Dz. U. Nr 70, poz. 731) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w § 32 w ust. 2 wyrazy „30 czerwca 2001 r.” zast´-
puje si´ wyrazami „wejÊcia w ˝ycie rozporzàdze-
nia”;

2) w § 33 wyrazy „12 sierpnia 2001 r.” zast´puje si´
wyrazami „30 wrzeÊnia 2001 r.”;

3) w § 34 wyrazy „13 sierpnia 2001 r.” zast´puje si´
wyrazami „1 paêdziernika 2001 r.”;
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z dnia 3 sierpnia 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieƒ przez kierujàcych
pojazdami, instruktorów i egzaminatorów.
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z dnia 3 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie wydawania uprawnieƒ 
do kierowania pojazdami.

Na podstawie art. 100 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz.
1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53,
poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniajàcym

rozporzàdzenie w sprawie wydawania uprawnieƒ do
kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 730) w § 2 wy-
razy „13 sierpnia 2001 r.” zast´puje si´ wyrazami
„1 paêdziernika 2001 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski

poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483
i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzo-
rów dokumentów stwierdzajàcych uprawnienia do kie-
rowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 729) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 5 wyrazy „13 sierpnia 2001 r.” zast´puje si´ wy-
razami „1 paêdziernika 2001 r.”;

2) w za∏àczniku nr 3 w cz´Êci II w pkt 1.4 wyrazy „Âwia-
dectwo kwalifikacji” zast´puje si´ wyrazem „Po-
zwolenie”;

3) w za∏àczniku nr 5 w cz´Êci II w pkt 3.3 po wierszu
„506 — Poddanie si´ badaniom psychologicznym”
dodaje si´ wiersz w brzmieniu: „600 — Poddanie
si´ kontrolnym badaniom lekarskim i badaniu psy-
chologicznemu przez kierujàcego tramwajem”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski



4) w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia w § 9 w ust. 1
w pkt 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a) 10 godzin w zakresie kategorii A, A1, B, B1,
T lub B+E prawa jazdy,”;

5) w za∏àczniku nr 5 do instrukcji przeprowadzania eg-
zaminów paƒstwowych w tabeli 1 w poz. 6 w ko-

lumnie 6 liczby „2,5” i „5,5” zast´puje si´ liczbami
„2,5—5,5”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski

Dziennik Ustaw Nr 83 — 6044 — Poz. 901, 902 i 903

Na podstawie art.  41 ust. 2 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28,
poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64,
poz. 729 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 60, poz. 698,
Nr 94, poz. 1037 i Nr 120, poz. 1268) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla rodzaje, sposób pro-
wadzenia oraz szczegó∏owe warunki udost´pniania in-
dywidualnej dokumentacji medycznej przez lekarza
udzielajàcego Êwiadczeƒ zdrowotnych poza zak∏adami
opieki zdrowotnej.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1, prowadzi rów-
nie˝ innà dokumentacj´ medycznà w zakresie wynika-
jàcym z odr´bnych przepisów.

§ 2. 1. Indywidualnà dokumentacj´ medycznà, zwa-
nà dalej „dokumentacjà”, stanowià zbiory dokumen-
tów medycznych, zawierajàcych dane i informacje me-
dyczne, dotyczàce stanu zdrowia pacjenta oraz udzie-
lanych Êwiadczeƒ zdrowotnych.

2. Dokumentem medycznym, o którym mowa
w ust. 1, jest ka˝dy fizycznie wyodr´bniony noÊnik in-
formacji, który zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, którego stanu zdrowia lub
udzielanych Êwiadczeƒ zdrowotnych dokument
dotyczy, pozwalajàce na ustalenie jego to˝samoÊci,

2) oznaczenie lekarza, który sporzàdzi∏ dokument,

3) dane odnoszàce si´ do stanu zdrowia pacjenta lub
udzielonych Êwiadczeƒ zdrowotnych,

4) dat´ sporzàdzenia.

§ 3. Dokumentacja jest prowadzona, w odniesieniu
do ka˝dego pacjenta, w formie pisemnej.

§ 4. 1. Dokumentacj´ dzieli si´ na dokumentacj´
wewn´trznà, przeznaczonà dla lekarza, oraz dokumen-
tacj´ zewn´trznà, przeznaczonà dla pacjenta korzysta-
jàcego ze Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych przez
lekarza.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 lipca 2001 r.

w sprawie rodzajów indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia 
oraz szczegó∏owych warunków jej udost´pniania.
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z dnia 3 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiany rozporzàdzenia zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie wymiany praw jazdy.

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98,
poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz.
1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53,
poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniajàcym

rozporzàdzenie w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U.
Nr 70, poz. 732) w § 2 wyrazy „13 sierpnia 2001 r.” za-
st´puje si´ wyrazami „1 paêdziernika 2001 r.”

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: 
w z. K. J. Tchórzewski


