
Na podstawie art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 31 lipca
1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierowni-
cze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co  nast´puje:

§ 1.  Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy zakres Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej,
o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujà-
cych kierownicze stanowiska paƒstwowe, zwa-
nych dalej „Êwiadczeniami opieki zdrowotnej”,
przys∏ugujàcych Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej, Marsza∏kowi Sejmu, Marsza∏kowi Senatu,
Prezesowi Rady Ministrów, ma∏˝onkom tych osób
oraz cz∏onkom rodzin b´dàcym na ich utrzymaniu,
zwanym dalej „osobami uprawnionymi”; 

2) warunki udzielania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej.

§ 2.  Âwiadczenia opieki zdrowotnej obejmujà:

1) Êwiadczenia diagnostyczne i lecznicze w zakresie
Êwiadczeƒ podstawowej opieki zdrowotnej;

2) Êwiadczenia rehabilitacji wczesnej;

3) orzekanie o stanie zdrowia, je˝eli jest ono zwiàza-
ne z dalszym leczeniem, rehabilitacjà, niezdolno-
Êcià do pracy lub kontynuowaniem nauki.

§ 3. Âwiadczenia opieki zdrowotnej sà udzielane
przez zak∏ady opieki zdrowotnej utworzone przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych lub przez za-
k∏ady opieki zdrowotnej utworzone przez Ministra
Obrony Narodowej, w warunkach ambulatoryjnych,
w szpitalu, lub — za zgodà kierownika zak∏adu —
w warunkach domowych w miejscu zamieszkania lub
pobytu osoby uprawnionej. 

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

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Hausner

———————
2) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 wrzeÊnia 1999 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu Êwiadczeƒ zdrowot-
nych i warunków ich udzielania osobom zajmujàcym kie-
rownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 73, poz. 817),
które traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia. 
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z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu oraz warunków udzielania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej przys∏ugujàcych
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marsza∏kowi Sejmu, Marsza∏kowi Senatu, 

Prezesowi Rady Ministrów, ma∏˝onkom tych osób oraz cz∏onkom rodzin b´dàcym na ich utrzymaniu

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

z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178,
z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350,
Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647,
z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595 oraz
z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210,
poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 2002 r. o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127,
poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055) w zwiàzku z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie przedterminowych
wyborów wójta Gminy Ruda-Huta w województwie
lubelskim (Dz. U. Nr 260, poz. 2592) w za∏àczniku w ko-
lumnie 1 w rubryce 7 i 8 wyrazy „3 stycznia” zast´pu-
je si´ wyrazami „8 stycznia”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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z dnia 28 grudnia 2004 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Ruda-Huta 
w województwie lubelskim 


