
Na podstawie art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia
1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
(Dz. U. Nr 149, poz. 703, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 15 paêdziernika 1997 r. w sprawie ustroju i orga-
nizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych
oraz szczegó∏owych zasad udzielania informacji, wy-
dawania odpisów i zaÊwiadczeƒ (Dz. U. Nr 134,
poz. 893) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Op∏aty za udzielanie informacji oraz wyda-
wanie odpisów i zaÊwiadczeƒ, zwane dalej
„op∏atami”, wnosi si´ na wskazany rachunek
bankowy Ministerstwa SprawiedliwoÊci, je-
˝eli wniosek z∏o˝ono w Wydziale Obs∏ugi
Klienta, albo na wskazany rachunek banko-
wy sàdu, przy którym funkcjonuje ekspozytu-
ra, je˝eli wniosek z∏o˝ono w ekspozyturze.”;

2) w § 11 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku z∏o˝enia wniosku w ekspozyturze
op∏at´, o której mowa w § 7, mo˝na uiÊciç

w kasie sàdu, przy którym funkcjonuje ekspo-
zytura.”;

3) po § 11 dodaje si´ § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. 1. Do wniosku nale˝y do∏àczyç oryginalny
dowód wniesienia op∏aty, a w przypad-
ku przes∏ania pocztà — jego kopi´.

2. W przypadku dowodu wniesienia op∏aty
w formie wydruku potwierdzajàcego
dokonanie operacji bankowej — na wy-
druku nale˝y zamieÊciç informacj´, ˝e fi-
gurujàca na nim kwota stanowi op∏at´
za sk∏adany wniosek.

3. Dowodu wniesienia op∏aty w formie
wydruku lub kopii nie zwraca si´.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Wniosek z∏o˝ony z naruszeniem przepisów
§ 8, § 9 ust. 1, 2, 3, § 10 i § 11a ust. 1 i 2,
wniosek nieop∏acony lub od którego uisz-
czono op∏at´ w wysokoÊci ni˝szej od nale˝-
nej pozostawia si´ bez nadania biegu, infor-
mujàc o tym wnioskodawc´.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2005 r.

Minister SprawiedliwoÊci: A. Kalwas
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 23 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych
oraz szczegó∏owych zasad udzielania informacji, wydawania odpisów i zaÊwiadczeƒ

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

z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 48, poz. 554, Nr 60, poz. 702 i Nr 114,
poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2004 r. Nr 146,
poz. 1546.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji i sposobu dzia∏ania stacji sanitarno-epidemiologicznych

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 mar-
ca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
9 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu
dzia∏ania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U.
Nr 162, poz. 1342) w za∏àczniku nr 1 „Kwalifikacje wy-

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Ra-

dy Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134,
poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42,
poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74,
poz. 676, Nr 135, poz. 1145, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.



magane na poszczególne stanowiska pracy w stacji 
sanitarno-epidemiologicznej” w objaÊnieniach odnoÊ-
nik 6 otrzymuje brzmienie:

„6) stanowisko podlega likwidacji w trybie okreÊlo-
nym w § 2 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 grudnia 2004 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie
w sprawie organizacji i sposobu dzia∏ania stacji
sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 285,
poz. 2868).”.

§ 2. Je˝eli po dniu 31 grudnia 2006 r. z osobà za-
trudnionà w stacji sanitarno-epidemiologicznej na sta-
nowisku pracy:

1) starszy instruktor higieny,

2) starszy instruktor do spraw oÊwiaty zdrowotnej,

3) instruktor higieny,

4) instruktor do spraw oÊwiaty zdrowotnej

— zostanie rozwiàzany stosunek pracy albo wygaÊ-
nie umowa o prac´, albo osoba ta zaprzestanie wyko-
nywania pracy na danym stanowisku z innych przy-
czyn — stanowisko to ulega likwidacji.

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

Minister Zdrowia: M. Balicki
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 grudnia 2004 r.

w sprawie kwalifikacji cz∏onków zespo∏u kontroli zaka˝eƒ zak∏adowych

Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 6 wrze-
Ênia 2001 r. o chorobach zakaênych i zaka˝eniach 
(Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla kwalifikacje wymaga-
ne od cz∏onków zespo∏u kontroli zaka˝eƒ zak∏ado-
wych, zwanego dalej „zespo∏em”, dzia∏ajàcego w za-
k∏adzie opieki zdrowotnej udzielajàcym ca∏odobowych
lub ca∏odziennych Êwiadczeƒ zdrowotnych, zwanym
dalej „zak∏adem”.

§ 2. 1. Lekarz pe∏niàcy funkcj´ przewodniczàcego
zespo∏u:

1) posiada co najmniej 3-letnie doÊwiadczenie w wy-
konywaniu zawodu; 

2) posiada tytu∏ specjalisty lub specjalizacj´ II stopnia
w jednej z nast´pujàcych dziedzin medycyny:

a) epidemiologia lub higiena i epidemiologia,

b) mikrobiologia lub mikrobiologia lekarska,

c) choroby zakaêne,

d) zdrowie publiczne;

3) jest zatrudniony w zak∏adzie.

2. Lekarz przed obj´ciem funkcji przewodniczàce-
go zespo∏u lub w ciàgu 12 miesi´cy od jej obj´cia jest
obowiàzany odbyç kurs specjalistyczny prowadzony
przez jednostki organizacyjne lub przedsi´biorców,
o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z póên. zm.3)).

§ 3. Piel´gniarka wchodzàca w sk∏ad zespo∏u:

1) posiada Êrednie medyczne lub wy˝sze wykszta∏ce-
nie w dziedzinie piel´gniarstwa;

2) posiada co najmniej 3-letnie doÊwiadczenie w za-
wodzie piel´gniarki lub po∏o˝nej;

3) posiada specjalizacj´ w dziedzinie piel´gniarstwa
epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii;

4) jest zatrudniona w zak∏adzie.

§ 4. Lekarze i piel´gniarki wchodzàcy w sk∏ad ze-
spo∏u sà obowiàzani do regularnego podnoszenia
swoich kwalifikacji w ramach specjalistycznych kur-
sów i szkoleƒ organizowanych przez uprawnione jed-
nostki. 

§ 5. 1. W okresie 6 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie roz-
porzàdzenia kierownik zak∏adu, w przypadku braku
mo˝liwoÊci powo∏ania do zespo∏u osób spe∏niajàcych
kryteria, o których mowa w § 2 i 3, mo˝e powo∏aç do

———————
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).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 oraz
z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210,
poz. 2135.


