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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 paêdziernika 2002 r.
w sprawie warunków tworzenia wojskowych aresztów dyscyplinarnych oraz warunków, jakim powinny odpowiadaç ich pomieszczenia.
Na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia
1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 370) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla rozmieszczenie i warunki lokalizacji wojskowych aresztów dyscyplinarnych, organy wojskowe uprawnione do ich tworzenia
i znoszenia, a tak˝e warunki, jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia dla ˝o∏nierzy odbywajàcych kar´
dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego oraz inne pomieszczenia wojskowego aresztu dyscyplinarnego i ich wyposa˝enie.
§ 2. 1. Wojskowy areszt dyscyplinarny, zwany dalej
„aresztem”, mo˝e byç tworzony w garnizonach w celu
wykonywania kary dyscyplinarnej aresztu izolacyjnego, wymierzonej ˝o∏nierzom niezawodowym.
2. Areszt tworzy i znosi Minister Obrony Narodowej, na wniosek Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej, uzgodniony odpowiednio z w∏aÊciwym dowódcà rodzaju Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
lub Dowódcà Garnizonu Warszawa.
3. O utworzeniu i zniesieniu aresztu dowódca garnizonu, na którego obszarze utworzono areszt lub mieÊci∏
si´ areszt zlikwidowany, zawiadamia niezw∏ocznie w∏aÊciwych miejscowo prezesa wojskowego sàdu garnizonowego i wojskowego prokuratora garnizonowego.
§ 3. 1. Areszt powinien sk∏adaç si´ z:
1) pomieszczenia dla komendanta i profosów;
2) pomieszczeƒ dla ˝o∏nierzy odbywajàcych kar´ dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego;
3) pokoju lekarskiego;
4) pomieszczenia do przygotowywania posi∏ków
i zmywania naczyƒ;
5) magazynu do przechowywania przedmiotów przyj´tych do depozytu, a tak˝e ubraƒ roboczych, poÊcieli, bielizny czystej i brudnej oraz Êrodków higieny i czystoÊci;
6) umywalni;
7) ust´pu.
2. Je˝eli ze wzgl´dów technicznych nie jest mo˝liwe wydzielenie wszystkich pomieszczeƒ wymienionych w ust. 1 pkt 3—5, dopuszcza si´ ich lokalizacj´ poza aresztem, jednak na terenie tej samej jednostki wojskowej, z tym ˝e przedmioty przyj´te do depozytu przechowuje si´ w areszcie. Funkcje pokoju lekarskiego
mo˝e spe∏niaç izba chorych.
§ 4. 1. Areszt powinien byç zlokalizowany, w miar´
mo˝liwoÊci, na kondygnacji parterowej budynku. W przypadku usytuowania aresztu w suterenie budynku, mo˝e
byç on u˝ytkowany po uzyskaniu pozwolenia w∏aÊciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej.

2. Tynki w pomieszczeniach aresztu powinny byç
wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, bielone
farbà emulsyjnà, a od pod∏ogi do wysokoÊci 1,6 m malowane farbà olejnà.
3. WysokoÊç pomieszczeƒ aresztu powinna wynosiç:
1) przeznaczonych dla nie wi´cej ni˝ czterech osób —
minimum 2,5 m;
2) przeznaczonych dla pi´ciu i wi´cej osób — minimum 3 m.
4. Wszystkie wejÊcia i wyjÊcia z aresztu powinny
byç wyposa˝one w krat´ stalowà i drzwi wytrzyma∏e
pod wzgl´dem konstrukcyjnym, otwierane na zewnàtrz, z atestowanymi zamkami, umo˝liwiajàcymi
otwarcie jednym kluczem.
5. Wszystkie pomieszczenia w areszcie powinny
byç wyposa˝one w dêwi´kowà i Êwietlnà instalacj´
alarmowà, a w szczególnoÊci w:
1) dzwonki alarmowe i punkty Êwietlne w miejscu,
z którego sygna∏ alarmowy zapewnia natychmiastowe przybycie profosa;
2) przyciski dzwonków, które umieszcza si´:
a) w pomieszczeniu dla komendanta i profosów,
b) na Êcianach korytarza, przy drzwiach ka˝dego
pomieszczenia,
c) w pokoju lekarskim,
d) w pomieszczeniu do przygotowywania posi∏ków
i zmywania naczyƒ,
e) w umywalni i ust´pie.
6. Pomieszczenia dla ˝o∏nierzy odbywajàcych kar´
dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego i ich wyposa˝enie
powinny odpowiadaç nast´pujàcym warunkom:
1) powierzchnia pomieszczenia przypadajàca na jednego ˝o∏nierza odbywajàcego kar´ dyscyplinarnà
aresztu izolacyjnego nie mniejsza ni˝ 3 m2 dla m´˝czyzn i nie mniejsza ni˝ 4 m2 dla kobiet;
2) pod∏oga zmywalna, trwa∏a, ocieplana;
3) okna uchylne w gruboÊci Êciany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni pod∏ogi nie mniejszej ni˝ 1:8, z zainstalowanà na zewnàtrz kratà
z pr´tów ˝elaznych o Êrednicy co najmniej 12 mm
lub z p∏askowników o wymiarach co najmniej
8 x 30 mm, a od wewnàtrz siatkà stalowà z drutu
o Êrednicy co najmniej 1,5 mm i wielkoÊci oczek nie
wi´kszej ni˝ 25 x 25 mm;
4) ogrzewanie zapewniajàce temperatur´ wed∏ug norm
okreÊlonych dla pomieszczeƒ mieszkalnych; grzejniki zabezpieczone siatkà stalowà w taki sposób, jak
otwory okienne, a przy ogrzewaniu piecowym —
drzwiczki od pieców na zewnàtrz pomieszczeƒ;
5) Êciany wewn´trzne wykonane z ceg∏y pe∏nej na zaprawie cementowej, o gruboÊci co najmniej 1,5 ce-
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g∏y, lub innych materia∏ów o nie mniejszej wytrzyma∏oÊci;
6) oÊwietlenie elektryczne odpowiednie do czytania
i pisania; punkty Êwietlne zabezpieczone siatkà stalowà lub niet∏ukàcym si´ szk∏em;
7) przyciski do wzywania obs∏ugi aresztu, pod bezpiecznym napi´ciem elektrycznym;
8) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna zapewniajàca pó∏torakrotnà wymian´ powietrza w ciàgu
godziny oraz otwory wentylacyjne zabezpieczone
siatkà stalowà w taki sposób, jak otwory okienne;
9) drzwi o silnej konstrukcji, otwierane na zewnàtrz,
z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz
∏aƒcuchem zabezpieczajàcym, a tak˝e z wizjerem
sto˝kowym na wysokoÊci 1,5 m, zabezpieczonym
od strony pomieszczenia szk∏em hartowanym
i z drugiej strony ruchomà zas∏onà;
10) le˝anki jednoosobowe, szafki na rzeczy osobiste,
stoliki i taborety — przymocowane trwale do pod∏ogi lub Êciany.
7. Pomieszczenia adminstracyjno-gospodarcze, korytarze, umywalnie i ust´py oraz ich wyposa˝enie powinny odpowiadaç nast´pujàcym warunkom:
1) punkty Êwietlne umieszczone na suficie;
2) pomieszczenie dla komendanta i profosów z otwieranà barierà drewnianà, wyposa˝one w instalacj´
telefonicznà majàcà bezpoÊrednie po∏àczenie z oficerem inspekcyjnym garnizonu i dowódcà warty,
a tak˝e w:
a) god∏o Rzeczypospolitej Polskiej,
b) instrukcj´ dla obs∏ugi aresztu,
c) instrukcj´ ochrony przeciwpo˝arowej w areszcie,
d) plan rozmieszczenia pomieszczeƒ aresztu,
e) schemat ewakuacji aresztu,
f) ksià˝k´ ewidencji ˝o∏nierzy odbywajàcych kar´
dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego i ksià˝k´ depozytowà,
g) teczk´ do przechowywania dokumentów stanowiàcych podstaw´ przyj´cia do aresztu lub zwolnienia z niego,
h) ksià˝k´ skarg i wniosków ˝o∏nierzy odbywajàcych kar´ dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego,
i) ksià˝k´ meldunków obs∏ugi aresztu,
j) wyciàg ze spisu abonentów centrali telefonicznej lub ksià˝k´ telefonicznà,
k) biurko drewniane lub biurko na metalowej podstawie,
l) krzes∏o biurowe drewniane twarde lub krzes∏o
biurowe twarde na metalowej podstawie,
m) szaf´ metalowà lub skrzyni´ metalowà na akta,
odpowiednio zabezpieczonà,
n) wieszak na ubrania,
o) kosz na Êmieci,
p) oÊwietlenie zast´pcze,
q) zas∏on´ na okno,
r) zegar,
s) termometr wewn´trzny,
t) apteczk´ z opisem stosowania leków i Êrodków
opatrunkowych,
u) instrukcj´ o udzielaniu pierwszej pomocy medycznej,
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v) kaftan bezpieczeƒstwa,
w) zbiornik na kaw´ lub herbat´,
x) pras´ codziennà, czasopisma i ksià˝ki;
3) pokój lekarski wyposa˝ony w umywalk´ z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej wody oraz w sprz´t:
a) biurko lekarskie na metalowej podstawie,
b) krzes∏o biurowe na metalowej podstawie,
c) kozetk´ lekarskà,
d) szafk´ na leki i podstawowy sprz´t medyczny do
badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej,
e) wieszak na ubrania,
f) kosz na Êmieci,
g) oÊwietlenie zast´pcze;
4) pomieszczenie do przygotowywania posi∏ków
i zmywania naczyƒ, wyposa˝one w:
a) zlewozmywak dwukomorowy z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej wody,
b) szafki kuchenne stojàce i wiszàce oraz pó∏ki,
c) lodówk´,
d) kuchenk´ elektrycznà,
e) stó∏ na metalowej podstawie,
f) taboret koszarowy na metalowej podstawie,
g) kosz metalowy na Êmieci,
h) oÊwietlenie zast´pcze,
i) zas∏on´ na okno;
5) magazyn do przechowywania przedmiotów przyj´tych do depozytu, a tak˝e ubraƒ roboczych, poÊcieli i bielizny czystej i brudnej oraz Êrodków higieny
i czystoÊci, wyposa˝ony w:
a) rega∏ magazynowy metalowy,
b) szaf´ metalowà lub skrzyni´ metalowà na akta,
odpowiednio zabezpieczonà,
c) stó∏ na metalowej podstawie,
d) taboret koszarowy na metalowej podstawie,
e) kosz metalowy na Êmieci,
f) oÊwietlenie zast´pcze,
g) Êrodki higieny osobistej i czystoÊci,
h) ubrania robocze,
i) poÊciel,
j) bielizn´ osobistà,
k) pojemniki na poÊciel, osobno czystà i brudnà,
l) pojemniki na bielizn´ osobistà, osobno czystà
i brudnà;
6) umywalnia wyposa˝ona w umywalki z dop∏ywem
ciep∏ej i zimnej wody oraz, w miar´ mo˝liwoÊci, natrysk wydzielony podobnie jak kabina ust´powa;
7) ust´p wyposa˝ony w umywalk´ z dop∏ywem ciep∏ej i zimnej wody oraz miski ust´powe sp∏ukiwane za pomocà automatu ukrytego w Êcianie;
8) miski ust´powe umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokoÊci co najwy˝ej 1 m,
trwale przytwierdzonymi do pod∏ogi i Êciany,
z drzwiami o górnej kraw´dzi na wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ 1 m i dolnej kraw´dzi na wysokoÊci co
najmniej 0,3 m nad pod∏ogà;
9) umywalki, miski ust´powe i kabiny natryskowe,
wykonane z materia∏ów niet∏ukàcych si´;
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10) drzwi do ust´pu i umywalni z natryskiem, wyposa˝one w szyb´ z niet∏ukàcego si´ szk∏a lub zwyk∏à
szyb´ zabezpieczonà obustronnie siatkà stalowà;
11) woda ciep∏a do umywalni i natrysku oraz do umywalki w ust´pie, w miar´ mo˝liwoÊci, doprowadzona poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub niedost´pnym dla
˝o∏nierzy odbywajàcych kar´ dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego;
12) na Êcianach korytarzy, obok drzwi pomieszczeƒ dla
˝o∏nierzy odbywajàcych kar´ dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego, zamocowane pó∏ki drewniane, s∏u˝àce do stawiania naczyƒ z posi∏kami;
13) pod∏ogi zmywalne, nienasiàkliwe, uniemo˝liwiajàce poÊlizg.
8. W pomieszczeniach aresztu znajduje si´ równie˝
spis sprz´tu, a w pomieszczeniach dla ˝o∏nierzy odbywajàcych kar´ dyscyplinarnà aresztu izolacyjnego
i w pomieszczeniach dla komendanta i profosów —
tak˝e regulamin wykonywania kary dyscyplinarnej
aresztu izolacyjnego i porzàdek dnia.
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§ 5. Wojskowe areszty dyscyplinarne istniejàce
w dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, na podstawie
dotychczasowych przepisów, stajà si´ wojskowymi
aresztami dyscyplinarnymi w rozumieniu § 2.
§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
—————
1)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 1999 r.
w sprawie warunków tworzenia aresztów oraz warunków,
jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia, w których ˝o∏nierze odbywajà kar´ (Dz. U. Nr 61, poz. 667), które utraci∏o moc z dniem 30 wrzeÊnia 2002 r. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie
wojskowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85,
poz. 925).

1530
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 16 paêdziernika 2002 r.
w sprawie wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç woda w kàpieliskach.
Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229
i Nr 154, poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania, jakim powinna odpowiadaç woda w kàpieliskach, cz´stotliwoÊç
pobierania próbek wody przez organy Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadajà wymaganym warunkom, oraz sposób informowania ludnoÊci o jakoÊci
wody w kàpieliskach. Wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu stosuje si´ do kàpielisk morskich i Êródlàdowych zorganizowanych i wykorzystywanych tradycyjnie.
§ 2. Woda w kàpieliskach powinna odpowiadaç wymaganiom okreÊlonym w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
§ 3. 1. Ustala si´ minimalnà cz´stotliwoÊç pobierania próbek wody w kàpieliskach, w okresie od dnia
1 kwietnia do dnia 30 wrzeÊnia co 2 tygodnie, z zastrze˝eniem ust. 2, 3 i 4.
———————
1)

Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 93, poz. 833).

2. W przypadku kàpielisk Êródlàdowych badania
próbek wody po raz pierwszy w danym roku przeprowadza si´ 14 dni przed rozpocz´ciem sezonu. W∏aÊciciel (zarzàdca) kàpieliska zawiadamia pisemnie paƒstwowego powiatowego inspektora sanitarnego o planowanym terminie rozpocz´cia sezonu.
3. Próbki wody z kàpielisk wy∏àczonych z kàpieli
w latach poprzednich przez okres d∏u˝szy ni˝ dwa kolejne lata nale˝y pobieraç z dwukrotnie wi´kszà cz´stotliwoÊcià ni˝ okreÊlona w ust. 1.
4. Je˝eli badania próbek wody w latach poprzednich wykaza∏y, ˝e wartoÊci wskaêników bakteriologicznych i fizykochemicznych, jakim powinna odpowiadaç
woda w kàpieliskach, sà korzystniejsze ni˝ okreÊlone
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia, paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny na wniosek paƒstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego lub w∏aÊciciela
(zarzàdcy) kàpieliska mo˝e wyraziç zgod´ na zmniejszenie o po∏ow´ cz´stotliwoÊci pobierania próbek wody do badania okreÊlonej w ust. 1.
§ 4. 1. Próbki wody do badania pobiera si´ w kàpieliskach:
1) je˝eli d∏ugoÊç pla˝y kàpieliska nie przekracza 1,5 km
— co najmniej w 2 miejscach, w których wyst´puje najwi´ksze dzienne zag´szczenie kàpiàcych si´
osób;

