
budynku dochodzi do drugiego naro˝nika stanowiàce-
go punkt graniczny nr 11418.

Dalej granica portu, nie zmieniajàc kierunku, bie-
gnie zachodnià stronà ulicy Bohaterów Westerplatte
przez punkty graniczne nr 11417, 11416 i 11553 do na-
ro˝nika budynku stanowiàcego punkt graniczny
nr 11415, nast´pnie biegnie wzd∏u˝ kraw´dzi budynku
przez punkt graniczny nr 11548 do punktu graniczne-
go nr 6453 po∏o˝onego na pó∏nocno-wschodnim na-
ro˝niku budynku o numerze porzàdkowym 11 i dalej,
nie zmieniajàc kierunku, biegnie przez punkty granicz-
ne nr 6452, 6451, 6450 do punktu granicznego nr 4432.

Od punktu granicznego nr 4432 granica portu bie-
gnie wzd∏u˝ betonowego ogrodzenia, w kierunku pó∏-
nocnym, przez punkty graniczne nr 11409, 4431, 4430
i 4429 do punktu granicznego nr 4428/5059. Nast´pnie
granica portu przecina ulic´ Bohaterów Westerplatte,
dochodzi do punktu granicznego nr 4427/5060 i bie-
gnie dalej wschodnià stronà tej ulicy, wzd∏u˝ betono-
wego ogrodzenia, w kierunku pó∏nocno-zachodnim
do punktu granicznego nr 4426/360.

W punkcie granicznym nr 4426/360 granica portu
zmienia kierunek na pó∏nocny i biegnie wzd∏u˝ betono-
wego ogrodzenia przez punkty graniczne nr 9730,
4425/359 i 9741 do punktu granicznego nr 4424/358,
w którym zmienia kierunek na pó∏nocno-wschodni, i bie-
gnie linià ∏amanà przez punkty graniczne nr 4423/357
i 4422/356 do punktu granicznego nr 4421/355, zastabili-
zowanego kamieniem granicznym usytuowanym przy
nasadzie falochronu zachodniego.

Nast´pnie granica portu biegnie, linià ∏amanà, za-
chodnià stronà falochronu w kierunku pó∏nocnym
przez punkty graniczne nr 4420/354, 9759, 4519, 4518,
4419 i 4563 do punktu granicznego nr 14721 i dalej,
nie zmieniajàc kierunku, przez punkty graniczne o ko-
lejno malejàcych numerach dochodzi do punktu gra-
nicznego nr 14699 po∏o˝onego na pó∏nocnej kraw´dzi
g∏owicy falochronu zachodniego.

Dalej granica portu biegnie w kierunku pó∏noc-
no-wschodnim, przecina wejÊcie do portu, i stano-
wiàc jednoczeÊnie granic´ mi´dzy morzem teryto-
rialnym i morskimi wodami wewn´trznymi, docho-
dzi do punktu granicznego nr 14679, po∏o˝onego po
pó∏nocnej stronie g∏owicy wschodniego falochronu,
od którego rozpocz´to opis granicy portu morskiego
Ustka.

§ 2. Linie przebiegu granic portu sà oznaczone na
mapach sytuacyjno-wysokoÊciowych w skali 1:1000,
które sà dost´pne do wglàdu w siedzibie Urz´du Mor-
skiego w S∏upsku oraz Urz´du Miasta Ustka.

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

Minister Transportu i Budownictwa: J. Polaczek

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

niem Ministra ˚eglugi z dnia 17 czerwca 1961 r. w sprawie
ustalenia granicy terytorialnej portu morskiego w Ustce
(Dz. U. Nr 41, poz. 211).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 paêdziernika 2005 r.

w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Na podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie reguluje:

1) tryb orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielo-
wi urlopu dla poratowania zdrowia;

2) sposób prowadzenia dokumentacji zwiàzanej
z wydawaniem orzeczeƒ o potrzebie udzielenia
nauczycielowi urlopu, zwanych dalej „orzecze-
niem”, oraz wzór orzeczenia;

3) organ odwo∏awczy od orzeczeƒ; 

4) termin odwo∏ania si´ od orzeczenia.

§ 2. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczàcy na-
uczyciela, zwany dalej „lekarzem”, orzeka o potrzebie

———————
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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, 
poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181,
poz. 1526.
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udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania
zdrowia, zwanego dalej „urlopem”, na podstawie: 

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania
lekarskiego; 

2) wyników badaƒ pomocniczych lub konsultacji spe-
cjalistycznych, których wykonanie uzna za nie-
zb´dne;

3) dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczaso-
wego leczenia. 

§ 3. 1. Orzeczenie sporzàdza si´ w trzech egzem-
plarzach, z których jeden dor´cza si´ nauczycielowi,
drugi przesy∏a dyrektorowi szko∏y, a trzeci do∏àcza si´
do indywidualnej dokumentacji osoby badanej. 

2. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Nauczyciel lub dyrektor szko∏y zatrudniajà-
cej nauczyciela mo˝e, w terminie 14 dni od dnia otrzy-
mania orzeczenia, wnieÊç odwo∏anie od jego treÊci
wraz z uzasadnieniem.

2. Odwo∏anie wnosi si´ za poÊrednictwem leka-
rza, który wyda∏ orzeczenie, do organu odwo∏awcze-
go, którym jest wojewódzki oÊrodek medycyny pra-
cy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce wydania orzecze-
nia. 

3. Lekarz, za poÊrednictwem którego jest wnoszo-
ne odwo∏anie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia
jego wniesienia do w∏aÊciwego organu odwo∏awcze-
go, o którym mowa w ust. 2, wraz z kopià dokumenta-
cji medycznej badania stanowiàcego podstaw´ wyda-
nia orzeczenia.

§ 5. 1. Organ, o którym mowa w § 4 ust. 2, wydaje
orzeczenie w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia
otrzymania odwo∏ania, na podstawie:

1) wyników przeprowadzonego przez siebie badania
lekarskiego;

2) wyników dodatkowych badaƒ pomocniczych lub
konsultacji specjalistycznych, których wykonanie
uzna za niezb´dne;

3) kopii orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, jest osta-
teczne. 

3. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia. 

4. Przepisy § 3 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Lekarz oraz podmiot odwo∏awczy prowadzà
ewidencj´ orzeczeƒ, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz
w § 5 ust. 1, która zawiera nast´pujàce dane:

1) imi´, nazwisko i adres nauczyciela;

2) numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadajà-
cych numeru PESEL — nazw´ i numer dokumentu
to˝samoÊci;

3) okreÊlenie rodzaju wydanego orzeczenia;

4) dat´ wydania; 

5) numer orzeczenia;

6) potwierdzenie odbioru.

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

Minister Zdrowia: M. Balicki
———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w spra-
wie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi
urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2001 r. Nr 1,
poz. 13), które zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia
2001 r. o zmianie ustawy o systemie oÊwiaty, ustawy —
Przepisy wprowadzajàce reform´ ustroju szkolnego, usta-
wy — Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362)
utraci∏o moc z dniem 22 paêdziernika 2002 r.



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 paêdziernika 2005 r. (poz. 1991)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR

................................................................................... .......................................................
(piecz´ç podmiotu przeprowadzajàcego badanie) (miejscowoÊç, data)

ORZECZENIE  LEKARSKIE ............./.............
(numer / rok )

Na podstawie art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, z póên. zm.)

w wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego stwierdzam, ˝e Pan/Pani

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

urodzony(a): ....................................................................................................................................................................

nr PESEL*) ................................................................ zamieszka∏y(a): ............................................................................

ze wzgl´du na stan zdrowia wymaga/nie wymaga**) udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 

od ........................................................................................ do .......................................................................................
(dzieƒ, miesiàc, rok) (dzieƒ, miesiàc, rok)

..................................................................... .........................................................................
(data wystawienia orzeczenia) (piecz´ç i podpis 

lekarza ubezpieczenia zdrowotnego)

———————
*) W przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL — nazwa i numer dokumentu to˝samoÊci.

**) Niepotrzebne skreÊliç.

Pouczenie

Od orzeczenia lekarskiego przys∏uguje odwo∏anie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odwo∏anie wno-
si si´ za poÊrednictwem lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wyda∏ orzeczenie lekarskie, w trybie okre-
Êlonym w § 4 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie
udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. Nr 233, poz.1991). 
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

................................................................................... .......................................................
(piecz´ç podmiotu przeprowadzajàcego badanie) (miejscowoÊç, data)

ORZECZENIE LEKARSKIE WYDANE W TRYBIE ODWO¸AWCZYM .................../.................
(numer/rok)

Na podstawie art. 73 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, 
poz. 1112, z póên. zm.) 

w wyniku przeprowadzonego badania lekarskiego stwierdzam, ˝e Pan/Pani

...........................................................................................................................................................................................
(imi´ i nazwisko)

urodzony(a): ....................................................................................................................................................................

nr PESEL*) ....................................................... zamieszka∏y(a): .....................................................................................

ze wzgl´du na stan zdrowia wymaga/nie wymaga**) udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia 

od ........................................................................................ do .......................................................................................
(dzieƒ, miesiàc, rok) (dzieƒ, miesiàc, rok)

.............................................................. ............................................................
(data wystawienia orzeczenia) (piecz´ç i podpis  lekarza)

———————
*) W przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL — nazwa i numer dokumentu to˝samoÊci.

**) Niepotrzebne skreÊliç.

Pouczenie

Orzeczenie, które zosta∏o wydane w trybie okreÊlonym w § 5 rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia 
27 paêdziernika 2005 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdro-
wia (Dz. U. Nr 233, poz. 1991), jest ostateczne.
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