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6. Kierownik zak∏adu opieki zdrowotnej jest odpo-
wiedzialny za stworzenie w∏aÊciwych warunków orga-
nizacyjnych i technicznych przechowywania dokumen-
tacji.

§ 21. 1. Archiwalna dokumentacja zak∏adu opieki
zdrowotnej, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, jest przechowy-
wana przez okres 20 lat, liczàc od koƒca roku kalenda-
rzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

2. Dokumentacja w postaci ksi´gi gabinetów lekar-
skich, laboratoriów, pracowni diagnostycznych, a tak-
˝e zdj´ç rentgenowskich i innych materia∏ów przecho-
wywanych poza dokumentacjà medycznà w∏àczonà do
historii choroby, przechowywana jest przez okres 10
lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowego, w którym do-
konano ostatniego wpisu.

3. Dokumentacja dotyczàca zgonu pacjenta na sku-
tek uszkodzenia cia∏a lub zatrucia jest przechowywana
przez okres 30 lat, liczàc od koƒca roku kalendarzowe-
go, w którym nastàpi∏ zgon.

4. Okres przechowywania dokumentacji dla celów
naukowo-badawczych okreÊla kierownik zak∏adu opie-
ki zdrowotnej, w którym dokumentacja zosta∏a sporzà-
dzona.

5. Po up∏ywie okresów, o których mowa w ust. 1 i 2,
archiwalna dokumentacja podlega zniszczeniu w sposób
uniemo˝liwiajàcy identyfikacj´ osoby, której dotyczy.

6. Indywidualna dokumentacja wewn´trzna, przewi-
dziana do zniszczenia, mo˝e zostaç wydana na wniosek
pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, osoby upo-
wa˝nionej przez pacjenta, a w razie jego Êmierci — oso-
by upowa˝nionej przez pacjenta do uzyskiwania doku-

mentacji w przypadku jego zgonu, za pokwitowaniem.

§ 22. 1. Indywidualna dokumentacja wewn´trzna
lub zbiorcza, w przypadkach okreÊlonych w art. 18 ust. 3
pkt 2—6 i ust. 4 ustawy, jest udost´pniana na podsta-
wie decyzji kierownika zak∏adu opieki zdrowotnej, z za-
chowaniem poufnoÊci i ochrony danych osobowych.

2. Je˝eli zw∏oka w udost´pnieniu dokumentacji me-
dycznej mog∏aby naraziç pacjenta na szkod´, udost´p-
nienie tej dokumentacji innemu zak∏adowi opieki zdro-
wotnej lub lekarzowi nast´puje na podstawie decyzji
ordynatora, lekarza prowadzàcego lub lekarza dy˝ur-
nego.

3. Udost´pnienie na zewnàtrz zak∏adu opieki zdro-
wotnej dokumentacji nast´puje tylko za imiennym po-
kwitowaniem jej otrzymania. W przypadku wydania
orygina∏ów dokumentacji pozostawia si´ ich poÊwiad-
czone kopie.

4. Koszty udost´pniania dokumentacji pacjenta na
zewnàtrz zak∏adu organom i podmiotom uprawnio-
nym na podstawie odr´bnych przepisów ponoszà te
organy lub podmioty.

§ 23. Zak∏ad opieki zdrowotnej, który ulega likwida-
cji, przekazuje dokumentacj´ zak∏adowi opieki zdro-
wotnej przejmujàcemu jego zadania albo archiwum
wskazanemu przez ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 paêdziernika 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie usuwania pojazdów.

Na podstawie art. 50a ust. 5 i art. 130a ust. 11 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. z 1997 r. 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, z 2001 r.
Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189,
Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371,
Nr 129, poz. 1444, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1798
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 804 i Nr 113, poz. 984) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r. w sprawie
usuwania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1133)

za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia otrzymuje brzmienie
okreÊlone w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

—————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 4 paêdziernika 2002 r. (poz. 1451)

WZÓR ZEZWOLENIA NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZE˚ONEGO

..................................................................... .....................................................................
(piecz´ç instytucji, która zadysponowa∏a (miejscowoÊç, data)

usuni´cie pojazdu)

Seria AA Nr 0000000

ZEZWOLENIE NA ODBIÓR POJAZDU Z PARKINGU STRZE˚ONEGO*)

Na podstawie § 6 rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 2 sierpnia 2002 r.
w sprawie usuwania pojazdów (Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1133 i Nr 176, poz. 1451)
wyra˝am zgod´ na wydanie Panu/Pani**) .....................................................................................................................

(imi´ i nazwisko)
...........................................................................................................................................................................................

(adres, seria i nr dokumentu to˝samoÊci)

pojazdu ................................................................................, nr rej. ................................................................................
(marka i typ pojazdu)

usuni´tego w dniu ..................................................................... z ...................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
z powodu ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
przez ..................................................................................................................................................................................

(nazwa przedsi´biorcy)
........................................................................................................................................................................................... 

............................................................
(imi´, nazwisko i podpis wydajàcego zgod´)

—————
*) Sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach; egzemplarz 1 wykonany jest na papierze samokopiujàcym.

**) Niepotrzebne skreÊliç.

Format A-5
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 paêdziernika 2002 r.

w sprawie warunków i trybu wyp∏acania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rzàdu zrycza∏towanego równo-
wa˝nika pieni´˝nego za niewykorzystany przejazd na koszt Biura Ochrony Rzàdu.

Na podstawie art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. z 2001 r. Nr 27,
poz. 298 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 153, poz. 1271) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu, zwany
dalej „funkcjonariuszem”, który nie wykorzysta∏ przy-
s∏ugujàcego prawa przejazdu na koszt Biura Ochrony
Rzàdu Êrodkami publicznego transportu zbiorowego,
otrzymuje na ka˝dà uprawnionà osob´ zrycza∏towany
równowa˝nik pieni´˝ny w kwocie odpowiadajàcej ce-
nie biletu za przejazd w okreÊlonej klasie pociàgu na
odleg∏oÊç 1000 km, z uwzgl´dnieniem posiadanych
uprawnieƒ do przejazdów ulgowych.

2. Zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏aca
si´ na podstawie oÊwiadczenia funkcjonariusza, które-
go wzór stanowi za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 2. Zrycza∏towany równowa˝nik pieni´˝ny wyp∏a-
ca komórka finansowa Biura Ochrony Rzàdu w termi-
nie miesiàca od dnia przedstawienia oÊwiadczenia,
o którym mowa w § 1 ust. 2.

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na pod-
stawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego za-
kresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).


