
4. Je˝eli w zwiàzku z udzia∏em osoby poszkodo-
wanej w dzia∏aniach ratowniczych lub çwiczeniach
jest prowadzone post´powanie karne, a wynik tego
post´powania mo˝e mieç wp∏yw na uprawnienia
osoby poszkodowanej lub cz∏onków jej rodziny do
odszkodowania, w∏aÊciwy podmiot mo˝e zawiesiç
wydanie orzeczenia do czasu zakoƒczenia post´po-
wania karnego, o czym powiadamia si´ osob´ po-
szkodowanà.

§ 14. 1. Osoba poszkodowana albo osoba, której
dotyczy orzeczenie, mo˝e wystàpiç w terminie
30 dni od dnia dor´czenia orzeczenia do w∏aÊciwe-
go podmiotu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy.

2. W nast´pstwie ponownego rozpatrzenia sprawy
w∏aÊciwy podmiot:

1) utrzymuje w mocy dotychczasowe orzeczenie;

2) wydaje nowe orzeczenie, które nie mo˝e byç mniej
korzystne dla osoby, której dotyczy.

§ 15. Osoba niezadowolona z orzeczenia, o którym
mowa w § 13 ust. 1 lub § 14 ust. 2, mo˝e dochodziç
swych roszczeƒ w drodze w∏aÊciwego post´powania
cywilnego.

§ 16. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe

Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204, z pózn. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Uznaje si´ nast´pujàce dziedziny medycyny za
priorytetowe:

1) epidemiologia;

2) geriatria;

3) medycyna rodzinna;

4) onkologia kliniczna;

5) patomorfologia;

6) rehabilitacja medyczna.

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

Minister Zdrowia: L. Sikorski

———————
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 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).

2) 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 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 15 grudnia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie trybu post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏atnego 
rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu 

upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast

Na podstawie art. 23 ust. 7 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) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji z dnia 26 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie trybu
post´powania w sprawach podzia∏u czasu nieodp∏at-
nego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposo-
bu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu



upowszechniania informacji o terminach emisji audy-
cji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. Nr 164, poz. 1351) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pe∏nomocnicy komitetów wyborczych przed-
stawiajà dyrektorom terenowych oddzia∏ów
Telewizji Polskiej oraz prezesom zarzàdów
spó∏ek radiofonii regionalnej, w terminie 5 dni
od up∏ywu terminu na zg∏aszanie do zareje-
strowania kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, wnioski o przy-
dzia∏ nieodp∏atnego czasu antenowego.”;

2) w § 7 w ust. 1 zdanie wst´pne otrzymuje brzmie-
nie:

„Telewizja Polska i spó∏ki radiofonii regionalnej
w terminie 7 dni od up∏ywu terminu na zg∏asza-
nie do zarejestrowania kandydatów na wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast poinformujà
pisemnie pe∏nomocników komitetów wybor-
czych o:”;

3) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczàcy Krajowej Rady Radiofonii
i Telewizji na wniosek zainteresowanego ko-
mitetu wyborczego z∏o˝ony w terminie 3 dni
od up∏ywu terminu na zg∏aszanie do zareje-

strowania kandydatów na wójtów, burmi-
strzów i prezydentów miast, dotyczàcy rozpo-
wszechniania audycji na obszarze gminy (mia-
sta) po∏o˝onej na granicy obszarów okreÊlo-
nych w za∏àcznikach, o których mowa w ust. 1,
mo˝e zezwoliç na rozpowszechnianie audycji
wyborczych z obszaru sàsiedniego, je˝eli jest
to uzasadnione lepszà jakoÊcià technicznà
programu.”;

4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli obszary emitowania, o których mowa
w § 14 ust. 1, obejmujà wi´cej ni˝ jeden pro-
gram regionalny Telewizji Polskiej lub spó∏ki
radiofonii regionalnej, pe∏nomocnik komitetu
wyborczego wskazuje w terminie 5 dni od
up∏ywu terminu na zg∏aszanie do zarejestro-
wania kandydatów na wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, w którym z programów
regionalnych b´dà rozpowszechniane audycje
wyborcze.”.

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

Przewodniczàca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:
D. Waniek
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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, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Zak∏adu Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Zak∏ad Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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