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b) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Do historii zdrowia i choroby do∏àcza si´ pi-
semne oÊwiadczenie pacjenta o upowa˝nie-
niu do uzyskiwania dokumentacji medycz-
nej w przypadku Êmierci pacjenta, ze wska-
zaniem osoby upowa˝nionej albo pisemne
oÊwiadczenie pacjenta o braku takiego upo-
wa˝nienia.”;

4) po § 54 dodaje si´ § 54a w brzmieniu: 
„§ 54a. Koszty, o których mowa w § 53 ust. 3

i § 54 ust. 6, jednej strony dokumen-
tacji medycznej nie mogà przekraczaç
0,0001 przeci´tnego miesi´cznego wyna-

grodzenia w gospodarce narodowej w po-
przednim kwartale od pierwszego dnia na-
st´pnego miesiàca po og∏oszeniu przez
Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.”;

5) dodaje si´ za∏àcznik do rozporzàdzenia w brzmie-
niu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego roz-
porzàdzenia. 

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

Minister Zdrowia: M. Balicki

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 17 wrzeÊnia 2004 r. (poz. 2230)

KRYTERIA OCENY STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WPISÓW W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
DOTYCZÑCYCH CZASU TRWANIA CIÑ˚Y, PORONIE¡, URODZE¡ ˚YWYCH I ZGONÓW P¸ODÓW

1. Czas trwania cià˝y oblicza si´ w tygodniach, liczàc
od pierwszego dnia ostatniego normalnego krwa-
wienia miesi´cznego. 

2. Poronieniem okreÊla si´ wydalenie lub wydobycie
z ustroju matki p∏odu, który nie oddycha ani nie wy-
kazuje ˝adnego innego znaku ˝ycia, jak czynnoÊç
serca, t´tnienie p´powiny lub wyraêne skurcze mi´-
Êni zale˝nych od woli, o ile nastàpi∏o to przed up∏y-
wem 22. tygodnia cià˝y (21 tygodni i 6 dni).

3. Urodzeniem ˝ywym okreÊla si´ ca∏kowite wydalenie
lub wydobycie z ustroju matki noworodka, niezale˝-
nie od czasu trwania cià˝y, który po takim wydaleniu

lub wydobyciu oddycha lub wykazuje jakiekolwiek
inne oznaki ˝ycia, takie jak czynnoÊç serca, t´tnienie
p´powiny lub wyraêne skurcze mi´Êni zale˝nych od
woli, bez wzgl´du na to, czy sznur p´powiny zosta∏
przeci´ty lub ∏o˝ysko zosta∏o oddzielone.

4. Zgonem p∏odu (urodzenie martwe) okreÊla si´ zgon
nast´pujàcy przed ca∏kowitym wydaleniem lub wydo-
byciem z ustroju matki, o ile nastàpi∏ po up∏ywie dwu-
dziestego drugiego tygodnia cià˝y lub póêniej. O zgo-
nie Êwiadczy to, ̋ e po takim wydaleniu lub wydobyciu
p∏ód nie oddycha ani nie wykazuje ˝adnego innego
znaku ˝ycia, jak czynnoÊç serca, t´tnienie p´powiny
lub wyraêne skurcze mi´Êni zale˝nych od woli.

2231
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 wrzeÊnia 2004 r.

w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a tak˝e szczegó∏owych zasad

i warunków ich przechowywania oraz niszczenia

Na postawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U.
z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz. 1143) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) podmioty uprawnione do przechowywania oraz

niszczenia Êrodków odurzajàcych, substancji psy-
chotropowych lub ich preparatów oraz prekurso-
rów grupy I-R, w przypadku gdy zosta∏ orzeczony

ich przepadek na rzecz Skarbu Paƒstwa w sytuacji
gdy nie zosta∏o wszcz´te post´powanie karne;

2) szczegó∏owe zasady i warunki przechowywania
oraz niszczenia Êrodków odurzajàcych, substancji
psychotropowych lub ich preparatów oraz prekur-
sorów grupy I-R, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do przechowywa-
nia Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropo-
wych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R,
o których mowa w § 1 pkt 1, sà jednostki Policji i Stra-
˝y Granicznej. 

§ 3. Podmiotami uprawnionymi do niszczenia
Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 134, poz. 1439).
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lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, o któ-
rych mowa w § 1 pkt 1, sà jednostki Policji i Stra˝y
Granicznej oraz przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏al-
noÊç w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpa-
dów, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie tej
dzia∏alnoÊci zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628,
z póên. zm.2)).

§ 4. Ârodki odurzajàce, substancje psychotropowe
lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R, o których
mowa § 1 pkt 1, przechowywane sà przez jednostki
Policji i Stra˝y Granicznej w sposób zabezpieczajàcy je
przed kradzie˝à oraz zniszczeniem, w odpowiednio za-
bezpieczonym pomieszczeniu, w zamkni´tych metalo-
wych szafach lub kasetach przymocowanych w spo-
sób trwa∏y do Êcian lub pod∏ogi pomieszczenia.

§ 5. 1. Jednostki Policji i Stra˝y Granicznej prowa-
dzà ewidencj´ przechowywanych Êrodków odurzajà-
cych, substancji psychotropowych lub ich preparatów
oraz prekursorów grupy I-R.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, prowadzona
jest w formie ksià˝ki kontroli zatwierdzonej przez woje-
wódzkiego inspektora farmaceutycznego, zawierajàcej:

1) na stronie tytu∏owej — nazw´ i dok∏adny adres
jednostki Policji lub Stra˝y Granicznej;

2) na kolejno ponumerowanych stronach — odr´b-
nie dla ka˝dego Êrodka odurzajàcego, substancji
psychotropowej lub ich preparatów oraz prekur-
sora z grupy I-R:

a) w odniesieniu do przychodu:
— liczb´ porzàdkowà,
— dat´ przyj´cia,
— êród∏o pochodzenia,
— oznaczenie dokumentu przychodu,
— iloÊç przyj´tà wyra˝onà w gramach, kilogra-

mach lub sztukach,
b) w odniesieniu do rozchodu:

— liczb´ porzàdkowà,
— dat´ wydania,
— iloÊç wydanà wyra˝onà w gramach, kilogra-

mach lub sztukach,
— informacj´ dotyczàcà powodów wydania,
— imi´ i nazwisko oraz podpis osoby wydajàcej,
— imi´ i nazwisko oraz podpis osoby odbierajàcej,

c) saldo po przyj´ciu lub wydaniu,
d) ewentualne uwagi.

§ 6. 1. Jednostki Policji i Stra˝y Granicznej mogà
niszczyç Êrodki odurzajàce, substancje psychotropo-
we lub ich preparaty oraz prekursory grupy I-R, je˝eli
posiadajà odpowiednie procedury zatwierdzone przez
wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

2. Zasady niszczenia Êrodków odurzajàcych, sub-
stancji psychotropowych lub ich preparatów oraz pre-
kursorów grupy I-R przez przedsi´biorców, o których
mowa w § 3, okreÊlajà przepisy wydane na podstawie
art. 31 ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o prze-
ciwdzia∏aniu narkomanii.

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

Minister Zdrowia: M. Balicki

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

z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956.

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 
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– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1999 r.)
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