
6) wstrzymywanie obrotu, wycofywanie z obrotu
oraz sposób post´powania z tymi Êrodkami ˝ywie-
nia zwierzàt;

7) rejestrowanie reklamacji oraz Êrodków ˝ywienia
zwierzàt b´dàcych przedmiotem tych reklamacji.

2. Schemat dzia∏ania, o którym mowa w § 24 pkt 2
lit. a, obejmuje sprawdzenie, czy:

1) Êrodek ˝ywienia zwierzàt jest opakowany zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi w przepisach o Êrod-
kach ˝ywienia zwierzàt;

2) informacje zamieszczone na opakowaniu Êrodka
˝ywienia zwierzàt lub w dokumencie przewozo-
wym sà zgodne z przepisami dotyczàcymi oznako-
wania Êrodków ˝ywienia zwierzàt, wydanymi na
podstawie art. 38 ust. 5 ustawy. 

3. Schemat dzia∏ania, o którym mowa w § 24 pkt 2
lit. b, obejmuje:

1) sk∏adowanie w wydzielonych miejscach Êrodków
˝ywienia zwierzàt, które zosta∏y zwrócone przez
odbiorc´;

2) okreÊlenie warunków, które powinny spe∏niaç
Êrodki ˝ywienia zwierzàt wymienione w pkt 1, aby
mog∏y byç ponownie przedmiotem sprzeda˝y,
w tym zapewnienie:

a) opakowania oryginalnego i nienaruszonego,

b) magazynowania we w∏aÊciwych warunkach,

c) terminu trwa∏oÊci wystarczajàcego dla redystry-
bucji, 

d) ponownego sprawdzenia Êrodków ˝ywienia
zwierzàt przez osob´ do tego upowa˝nionà,
z uwzgl´dnieniem rodzaju Êrodka ˝ywienia
zwierzàt, specjalnych warunków magazynowa-
nia i czasu, jaki up∏ynà∏ od wydania Êrodka ˝y-
wienia zwierzàt.

4. Schemat dzia∏ania, o którym mowa w § 24 pkt 2
lit. c, obejmuje:

1) system rejestracji dostaw;

2) rejestracj´ zwrotu, nieprzyj´cia zwrotu lub rekla-
macji Êrodków ˝ywienia zwierzàt sfa∏szowanych
oraz potwierdzenie przyj´cia tych Êrodków.

§ 26. Przedsi´biorca przechowuje raport, o którym
mowa w § 20, oraz rejestry, o których mowa w § 25
ust. 1 pkt 4 i 7, przez rok od up∏ywu terminu wa˝noÊci
Êrodka ˝ywienia zwierzàt, nie krócej jednak ni˝ przez
3 lata.

§ 27. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do pod-
miotów wytwarzajàcych mieszanki paszowe nieprze-
znaczone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r.

§ 28. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 31 paêdziernika 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad, zakresu i trybu udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych osobom pozbawionym
wolnoÊci przez zak∏ady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci

Na podstawie art. 115 § 9 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zak∏ady opieki zdrowotnej dla osób pozba-
wionych wolnoÊci udzielajà osobom pozbawionym
wolnoÊci Êwiadczeƒ zdrowotnych, w szczególnoÊci
zwiàzanych z:

1) badaniem i poradà lekarskà;

2) leczeniem;

3) badaniem i terapià psychologicznà;

4) rehabilitacjà leczniczà;

5) opiekà nad kobietà w okresie cià˝y, porodu i po∏o-
gu oraz nad noworodkiem;

6) badaniem diagnostycznym, w tym analitykà me-
dycznà;

7) piel´gnacjà chorych;

8) dzia∏aniami profilaktycznymi oraz obowiàzkowymi
szczepieniami ochronnymi majàcymi na celu za-
pobieganie powstawaniu urazów i chorób;

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750.



9) badaniem i leczeniem stomatologicznym oraz
Êwiadczeniami z zakresu protetyki;

10) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia.

2. W uzasadnionym przypadku, gdy wymienione
w ust. 1 Êwiadczenia zdrowotne nie mogà byç udzielo-
ne osobom pozbawionym wolnoÊci przez zak∏ad opie-
ki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci,
w szczególnoÊci z powodu braku specjalistycznego
sprz´tu medycznego, Êwiadczenia te mogà byç udzie-
lane przez pozawi´zienne publiczne zak∏ady opieki
zdrowotnej.

3. O koniecznoÊci udzielenia Êwiadczeƒ zdrowot-
nych w przypadku, o którym mowa w ust. 2, decyduje
kierownik w∏aÊciwego zak∏adu opieki zdrowotnej dla
osób pozbawionych wolnoÊci.

4. Udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych w przypad-
ku, o którym mowa w ust. 2, nie mo˝e naruszaç zasad
regulujàcych wykonywanie kar, Êrodków karnych, za-
bezpieczajàcych i zapobiegawczych.

§ 2. Osob´ pozbawionà wolnoÊci poddaje si´ ba-
daniom wst´pnym, okresowym i kontrolnym.

§ 3. 1. Badaniom wst´pnym: podmiotowym (wy-
wiad chorobowy) i przedmiotowym (fizykalnym) pod-
daje si´ osob´ pozbawionà wolnoÊci niezw∏ocznie po
przyj´ciu do zak∏adu karnego, nie póêniej jednak ni˝
w terminie 3 dni roboczych od dnia przyj´cia. 

2. W terminie 14 dni od dnia przyj´cia wykonuje
si´: radiologiczne badanie klatki piersiowej oraz bada-
nie stanu uz´bienia.

3. Lekarz wi´zienny, przez którego rozumie si´ le-
karza — w tym równie˝ dentyst´ — pe∏niàcego s∏u˝b´
lub zatrudnionego w zak∏adzie opieki zdrowotnej dla
osób pozbawionych wolnoÊci, mo˝e odstàpiç od wy-
konania radiologicznego badania klatki piersiowej po
przeprowadzeniu badania lekarskiego:

1) je˝eli osoba pozbawiona wolnoÊci przedstawi wy-
nik takiego badania wykonanego w okresie 6 mie-
si´cy poprzedzajàcych dat´ przyj´cia do zak∏adu
karnego;

2) w przypadku stwierdzenia cià˝y.

4. Fakt odstàpienia od radiologicznego badania
klatki piersiowej lekarz wi´zienny odnotowuje w ksià˝-
ce zdrowia.

5. Lekarz wi´zienny mo˝e zleciç przeprowadzenie
badaƒ innych ni˝ wymienione w ust. 2, je˝eli jest to
uzasadnione stanem zdrowia osoby pozbawionej wol-
noÊci.

§ 4. Badaniu okresowemu, polegajàcemu na wy-
konaniu radiologicznego badania klatki piersiowej,
osob´ pozbawionà wolnoÊci poddaje si´ co najmniej
raz na 24 miesiàce.

§ 5. 1. Badaniom kontrolnym: podmiotowym (wy-
wiad chorobowy) i przedmiotowym (fizykalnym) pod-
daje si´ osob´ pozbawionà wolnoÊci przed przetrans-
portowaniem oraz zwolnieniem z zak∏adu karnego.

2. W ramach badania kontrolnego osoby pozba-
wionej wolnoÊci zwalnianej z zak∏adu karnego lekarz
wi´zienny, oprócz badaƒ okreÊlonych w ust. 1:

1) informuje osob´ pozbawionà wolnoÊci o potrzebie
i mo˝liwoÊci dalszego leczenia lub rehabilitacji;

2) okreÊla zdolnoÊç osoby pozbawionej wolnoÊci do
samodzielnego powrotu do miejsca zameldowa-
nia lub miejsca przebywania;

3) okreÊla zalecenia w sprawie pomocy, jakiej wyma-
ga osoba pozbawiona wolnoÊci, niezdolna ze
wzgl´du na stan zdrowia do samodzielnego po-
wrotu do miejsca zameldowania lub miejsca prze-
bywania.

§ 6. 1. Zg∏oszenia osób pozbawionych wolnoÊci do
lekarza wi´ziennego przyjmuje si´ codziennie.

2. Lekarz wi´zienny przyjmuje osoby pozbawione
wolnoÊci poza ustalonym w porzàdku wewn´trznym
czasem i miejscem przyj´ç w razie nag∏ego zachoro-
wania lub nag∏ego pogorszenia stanu zdrowia tych
osób.

3. Âwiadczenia ambulatoryjne z zakresu specjali-
stycznej opieki zdrowotnej udzielane sà na podstawie
skierowania lekarza, tak˝e innego ni˝ lekarz wi´zienny.

4. Âwiadczenia psychiatry mogà byç udzielane na
podstawie pisemnie uzasadnionego skierowania psy-
chologa pe∏niàcego s∏u˝b´ lub zatrudnionego w zak∏a-
dzie karnym, dokonanego w ksià˝ce zdrowia.

§ 7. 1. O koniecznoÊci umieszczenia osoby pozba-
wionej wolnoÊci w izbie chorych zak∏adu karnego de-
cyduje lekarz wi´zienny, a w razie jego nieobecnoÊci
— piel´gniarka, która niezw∏ocznie powiadamia o tym
lekarza.

2. O koniecznoÊci umieszczenia osoby pozbawio-
nej wolnoÊci w szpitalu zak∏adu opieki zdrowotnej dla
osób pozbawionych wolnoÊci, zwanego dalej „szpita-
lem wi´ziennym”, decyduje dyrektor tego szpitala lub
upowa˝niony przez niego lekarz wi´zienny.

3. Osob´ pozbawionà wolnoÊci umieszcza si´
w szpitalu wi´ziennym innego zak∏adu karnego na
umotywowany wniosek lekarza wi´ziennego.

4. Przeniesienie do szpitala wi´ziennego osoby po-
zbawionej wolnoÊci niewymagajàcej natychmiasto-
wego leczenia w warunkach tego szpitala nast´puje
po uprzednim uzgodnieniu terminu przyj´cia z jego
dyrektorem lub upowa˝nionym przez niego lekarzem
wi´ziennym.

5. W celu okreÊlenia terminu przyj´cia osoby po-
zbawionej wolnoÊci, o której mowa w ust. 4, dyrektor
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szpitala wi´ziennego mo˝e poleciç wystawienie Êwia-
dectwa lekarskiego o stanie zdrowia tej osoby.

6. W nag∏ym przypadku o koniecznoÊci przeniesie-
nia osoby pozbawionej wolnoÊci do szpitala mo˝e
zdecydowaç lekarz inny ni˝ lekarz wi´zienny. Je˝eli
osoba pozbawiona wolnoÊci kierowana jest w nag∏ym
przypadku do szpitala wi´ziennego, o zaistnia∏ej sytu-
acji powiadamia si´ dyrektora tego szpitala lub upo-
wa˝nionego przez niego lekarza wi´ziennego.

7. Sposób transportowania oraz sprawowania
w tym czasie opieki nad chorà osobà pozbawionà wol-
noÊci okreÊla lekarz decydujàcy o koniecznoÊci prze-
niesienia osoby pozbawionej wolnoÊci do szpitala. 

§ 8. 1. Zlecenia lekarskie z zakresu farmakoterapii
zwiàzane z przygotowaniem indywidualnych dawek
leków wykonuje piel´gniarka.

2. Leki podaje si´ w czasie i dawkach wyznaczo-
nych przez lekarza wi´ziennego. W dawce dziennej nie
mogà byç podawane leki zaliczone do silnie dzia∏ajà-
cych, Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotro-
powych.

3. W uzasadnionych przypadkach leki niezaliczone
do silnie dzia∏ajàcych, Êrodków odurzajàcych lub sub-
stancji psychotropowych mogà byç wydane osobie
pozbawionej wolnoÊci w iloÊci równej dawce dziennej
lub odpowiadajàcej ca∏ej kuracji, z jednoczesnym po-
uczeniem o sposobie ich stosowania.

4. W zak∏adach karnych, w których zak∏ad opieki
zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci nie za-
pewnia ca∏odobowego udzielania Êwiadczeƒ zdrowot-
nych, przygotowane jednorazowe dawki leków mogà
byç przekazane osobie pozbawionej wolnoÊci za po-
Êrednictwem osoby nieb´dàcej pracownikiem me-
dycznym. 

§ 9. Lekarz wi´zienny okreÊla zakres i cz´stotli-
woÊç Êwiadczeƒ zdrowotnych udzielanych kobiecie
ci´˝arnej pozbawionej wolnoÊci, a tak˝e wydaje zale-
cenia dotyczàce ˝ywienia dietetycznego, czasu i spo-
sobu odbywania przez kobiet´ ci´˝arnà spaceru oraz
kàpieli.

§ 10. 1. Kobiet´ ci´˝arnà, je˝eli wymaga tego jej
stan zdrowia, lekarz wi´zienny kieruje na dwa miesià-
ce przed przewidywanym terminem porodu lub wcze-
Êniej do zak∏adu karnego ze szpitalnym oddzia∏em gi-
nekologiczno-po∏o˝niczym.

2. Kobieta w okresie po∏ogu przebywa wraz
z dzieckiem na oddziale zak∏adu karnego, o którym
mowa w ust. 1, do czasu, gdy stan jej zdrowia oraz no-
worodka pozwolà na ich wypisanie z tego oddzia∏u.

§ 11. W razie podejrzenia u osoby pozbawionej
wolnoÊci zaburzeƒ psychicznych, upoÊledzenia umy-
s∏owego, uzale˝nienia od alkoholu, Êrodków odurza-
jàcych lub substancji psychotropowych lekarz wi´-
zienny:

1) okreÊla wskazania dotyczàce miejsca umieszczenia
tej osoby w zak∏adzie karnym, sposobu prowadze-
nia obserwacji jej zachowania i metod dalszego
post´powania; 

2) kieruje t´ osob´ na badania do lekarza psychiatry.

§ 12. 1. W oddziale psychiatrycznym szpitala wi´-
ziennego umieszcza si´ osob´ pozbawionà wolnoÊci:

1) je˝eli sàd zarzàdzi∏ jej badanie psychiatryczne po-
∏àczone z obserwacjà;

2) skierowanà — z zachowaniem zasad okreÊlonych
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535,
z póên. zm.2)) — przez lekarza psychiatr´ z powodu
rozpoznania u niej zaburzeƒ psychicznych wyma-
gajàcych szpitalnego badania lub leczenia.

2. Termin przyj´cia osoby pozbawionej wolnoÊci
na oddzia∏ psychiatryczny szpitala wi´ziennego wy-
znacza dyrektor szpitala lub ordynator tego oddzia∏u,
zawiadamiajàc o tym odpowiednio sàd lub dyrektora
zak∏adu karnego, w którym osoba pozbawiona wolno-
Êci przebywa.

§ 13. Je˝eli w wyniku badania psychiatrycznego,
po∏àczonego z obserwacjà, stwierdzono u osoby po-
zbawionej wolnoÊci chorob´ psychicznà, upoÊledze-
nie umys∏owe lub inne zak∏ócenia czynnoÊci psychicz-
nych w rozumieniu art. 31 § 1 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553,
z póên. zm.3)), w uzasadnionym przypadku, na podsta-
wie decyzji ordynatora, pozostaje ona na oddziale
psychiatrycznym szpitala wi´ziennego, do czasu wy-
dania przez sàd stosownego orzeczenia.

§ 14. 1. Osobie pozbawionej wolnoÊci, która doko-
na∏a samouszkodzenia cia∏a, udziela si´ Êwiadczeƒ
zdrowotnych niezb´dnych ze wzgl´du na stan jej zdro-
wia. Je˝eli osoba ta odmawia poddania si´ leczeniu,
mo˝na jà umieÊciç, w zale˝noÊci od stanu zdrowia,
w izbie chorych lub w celi mieszkalnej, zapewniajàc
w tym przypadku odpowiedni nadzór medyczny.

2. Je˝eli osoba pozbawiona wolnoÊci odmawia
przyjmowania posi∏ków, dokonuje si´ pomiaru masy
jej cia∏a, ciÊnienia t´tniczego krwi i t´tna.

3. O zakresie i cz´stotliwoÊci Êwiadczeƒ zdrowot-
nych, potrzebie przeprowadzenia specjalistycznych
badaƒ diagnostycznych osób, o których mowa
w ust. 1 i 2, decyduje lekarz wi´zienny.

Dziennik Ustaw Nr 204 — 14094 — Poz. 1985

———————
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106,
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4. Wobec osoby pozbawionej wolnoÊci, która po
dokonaniu samouszkodzenia cia∏a i po przetranspor-
towaniu do szpitala wi´ziennego nie wyra˝a zgody na
podj´cie lub kontynuowanie leczenia, lekarz wi´zien-
ny wydaje zalecenia w sprawie jej osadzenia, wskazu-
jàc, czy powinna przebywaç:

1) w zak∏adzie karnym, w którym znajduje si´ szpital
wi´zienny;

2) we w∏aÊciwym zak∏adzie karnym, po∏o˝onym mo˝-
liwie najbli˝ej szpitala wi´ziennego;

3) w zak∏adzie karnym, z którego zosta∏a skierowana
na leczenie szpitalne.

§ 15. 1. Osob´ pozbawionà wolnoÊci, u której po-
dejrzewa si´ chorob´ zakaênà, poddaje si´ niezb´d-
nym zabiegom profilaktyczno-sanitarnym i obejmuje
obserwacjà.

2. Osob´ pozbawionà wolnoÊci, u której stwierdzo-
no chorob´ zakaênà, niezw∏ocznie izoluje si´ i kieruje
do:

1) wyodr´bnionej sali izby chorych, je˝eli nie wyma-
ga leczenia szpitalnego;

2) szpitala wi´ziennego, je˝eli podlega obowiàzkowej
hospitalizacji.

§ 16. 1. Âwiadectwo lekarskie o stanie zdrowia
osoby pozbawionej wolnoÊci lekarz wi´zienny sporzà-
dza:

1) na ˝àdanie organu dysponujàcego, sàdu peniten-
cjarnego albo s´dziego penitencjarnego;

2) na pisemne polecenie dyrektora w∏aÊciwego zak∏a-
du karnego albo naczelnego lekarza okr´gowego
inspektoratu S∏u˝by Wi´ziennej, naczelnego leka-
rza wi´ziennictwa oraz dyrektora szpitala wi´zien-
nego w celu, o którym mowa w § 7 ust. 5;

3) w przypadku skierowania osoby pozbawionej wol-
noÊci na badanie psychiatryczne po∏àczone z ob-
serwacjà;

4) w przypadku wydania osoby pozbawionej wolno-
Êci do paƒstwa obcego w charakterze Êwiadka
w toczàcym si´ post´powaniu karnym.

2. Âwiadectwo lekarskie o stanie zdrowia osoby
pozbawionej wolnoÊci sporzàdza lekarz wi´zienny na
podstawie badania lekarskiego, z uwzgl´dnieniem da-
nych zawartych w dokumentacji medycznej.

3. Wzór Êwiadectwa lekarskiego o stanie zdrowia
osoby pozbawionej wolnoÊci stanowi za∏àcznik do
rozporzàdzenia.

4. W Êwiadectwie lekarskim, sporzàdzonym na po-
lecenie ustalenia zdolnoÊci osoby pozbawionej wolno-
Êci do udzia∏u w czynnoÊciach procesowych, zaznacza
si´ jedno z poni˝ej wymienionych stwierdzeƒ:

1) „zdolny do udzia∏u w czynnoÊciach procesowych”;

2) „niezdolny do udzia∏u w czynnoÊciach proceso-
wych od dnia ... do dnia ...”.

5. W Êwiadectwie lekarskim, sporzàdzonym w po-
st´powaniu o uchylenie tymczasowego aresztowania
lub udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawie-
nia wolnoÊci z powodu z∏ego stanu zdrowia, zaznacza
si´ jedno z poni˝ej wymienionych stwierdzeƒ:

1) „nie wymaga leczenia”;

2) „mo˝e byç leczony w zak∏adzie karnym”;

3) „w trakcie diagnostyki”;

4) „nie mo˝e byç leczony w zak∏adzie karnym”.

6. W Êwiadectwie lekarskim, sporzàdzonym w try-
bie § 7 ust. 5, zaznacza si´ stwierdzenie: „prosz´ o wy-
znaczenie terminu przyj´cia do szpitala”.

§ 17. W przypadku gdy osoba pozbawiona wolno-
Êci jest obj´ta ubezpieczeniem chorobowym na pod-
stawie przepisów o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-
nych, zaÊwiadczenie lekarskie o czasowej niezdolnoÊci
tej osoby do pracy z powodu choroby lub pobytu
w stacjonarnym zak∏adzie opieki zdrowotnej wydaje
lekarz upowa˝niony przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych do wystawiania zaÊwiadczeƒ lekarskich.

§ 18. 1. Lekarz wi´zienny wydaje opinie w spra-
wach dotyczàcych:

1) stosowania niezb´dnych odst´pstw od regulami-
nu wobec: osoby pozbawionej wolnoÊci przeby-
wajàcej w szpitalu wi´ziennym, izbie chorych i le-
czonej poza nimi, osoby przewlekle chorej, rekon-
walescenta, kobiety ci´˝arnej i karmiàcej, osoby
skierowanej z terapeutycznego do zwyk∏ego syste-
mu wykonywania kary pozbawienia wolnoÊci;

2) zezwolenia na otrzymanie paczki z lekami i Êrodka-
mi medycznymi oraz na otrzymywanie, ze wzgl´-
du na stan zdrowia, paczek o wi´kszym ci´˝arze
oraz na dokonywanie dodatkowych zakupów arty-
ku∏ów ˝ywnoÊciowych, a tak˝e w przypadkach bu-
dzàcych wàtpliwoÊci co do przydatnoÊci do spo˝y-
cia artyku∏ów ˝ywnoÊciowych przesy∏anych
w paczkach;

3) dopuszczalnoÊci wymierzenia i wykonywania kary
dyscyplinarnej umieszczenia w celi izolacyjnej;

4) wymierzenia kar dyscyplinarnych: pozbawienia
mo˝liwoÊci otrzymania paczki ˝ywnoÊciowej, po-
zbawienia lub ograniczenia mo˝liwoÊci dokony-
wania zakupów artyku∏ów ˝ywnoÊciowych lub wy-
robów tytoniowych — osobie pozbawionej wolno-
Êci, której wczeÊniej ze wzgl´dów zdrowotnych
przyznano diet´ albo zezwolono na dodatkowe za-
kupy lub otrzymywanie paczek o wi´kszym ci´˝a-
rze;
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5) zasadnoÊci — ze wzgl´du na stan zdrowia — od-
roczenia, przerwania lub zmiany na inne wymie-
rzonych lub wykonywanych kar dyscyplinar-
nych;

6) oceny stanu zdrowia osoby pozbawionej wolnoÊci,
wobec której zastosowano Êrodek przymusu bez-
poÊredniego.

2. Opinie do∏àcza si´ do dokumentacji medycznej
osoby pozbawionej wolnoÊci lub do innej dokumenta-
cji dotyczàcej spraw, o których mowa w ust. 1.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.4)

Minister SprawiedliwoÊci: w z. J. ¸ankiewicz
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———————
4) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 27 wrze-

Ênia 2001 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych osobom pozbawionym wolnoÊci przez
zak∏ady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci (Dz. U. Nr 121, poz. 1304 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 346), za-
chowane w mocy na podstawie art. 8 ustawy z dnia 24 lipca 2003 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 142, poz. 1380).



Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 31 paêdziernika
2003 r. (poz. 1985)
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WZÓR
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