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DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r.  Nr 15

73

ZARZĄDZENIE Nr 47 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 listopada 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 35 Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. 
w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowot-
nej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji w Kielcach (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11, 

poz. 49, z późn. zm.3)), w załączniku ,,Statut Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w Kielcach” wprowadza się na-
stępujące zmiany: 

1) w § 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3)  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 
i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278), zwanej dalej „ustawą o rachunko-
wości”, 

 4)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.4)), zwanej dalej „ustawą o finansach pub-
licznych”,”;

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, 
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, 
poz. 679. 

3)  Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszo-
ne w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2005 r. Nr 5, poz. 19 
i Nr 13 poz. 49, z 2006 r. Nr 2, poz. 7 i Nr 14, poz. 73, 
z 2008 r. Nr 7, poz. 30 i Nr 13, poz. 65 oraz z 2009 r. Nr 1, 
poz. 2. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020. 
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2) w § 7 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
„10)  medyczne zabezpieczenie wykonywanych 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji zadań obronnych zgodnie z ustawą 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. 
zm.5)).”;

3) w § 9 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  stacjonarnych w zakresie: chorób wewnętrz-
nych z pododdziałem kardiologicznym, chirur-
gii z pododdziałem ginekologii i pododdziałem 
chirurgii twarzowo-szczękowej, anestezjologii 
i intensywnej terapii,”;

4) w § 15: 

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b)  zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytko-

wanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz 
zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury 
i sprzętu medycznego,”,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7)  przedstawianie wniosków Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji jako organo-
wi finansującemu, w ustawowo określonym 
zakresie działalność Zakładu,”;

5) § 19 otrzymuje brzmienie: 
„§ 19. 1.  Podstawą gospodarki finansowej Zakładu 

jest plan finansowy, ustalany przez dy-
rektora Zakładu. 

2.  Plan finansowy opiniuje rada społeczna. 
3.  Plan finansowy oraz roczne sprawozda-

nie z realizacji planu finansowego za-
twierdza Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

4.  Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji wybiera biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania rocznego spra-
wozdania z realizacji planu finansowego. 

5.  Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji zatwierdza propozycję dyrektora 
Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz 
sposobu pokrycia straty. 

6.  Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji może pozbawić Zakład składników 
przydzielonego lub nabytego mienia 
w przypadku połączenia lub podziału albo 
przekształcenia Zakładu, przeprowadza-
nych na zasadach określonych w ustawie, 
rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-

chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.6)). 

7.  Zakład pokrywa we własnym zakresie 
ujemny wynik finansowy. 

8.  W przypadku likwidacji Zakładu o prze-
znaczeniu jego majątku decyduje Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.”;

6) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Dotacje budżetowe Zakład może otrzymywać 
na: 
1)  realizację zadań w zakresie zapobiegania 

chorobom i urazom lub innych programów 
zdrowotnych oraz promocję zdrowia; 

2)  pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia 
kwalifikacji osób wykonujących zawody me-
dyczne; 

3)  remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury 
i sprzętu medycznego; 

4)  cele szczególne, określone w przepisach od-
rębnych.”;

7) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23.  Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w szczególności na: 
1)  zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, od-

danie w użytkowanie oraz użyczenie ak-
tywów trwałych Zakładu; 

2)  zmiany związane z rozszerzeniem lub 
ograniczeniem działalności Zakładu; 

3)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez 
Zakład; 

4)  nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwa-
łych o łącznej wartości przekraczającej 
w danym roku kalendarzowym 10% pla-
nu finansowego dochodów Zakładu; 

5)  zawieranie umów zlecenia na czas dłuż-
szy niż 3 miesiące oraz umów zlecenia 
i umów o dzieło, których wartość prze-
kracza 50 000 zł, z wyłączeniem umów 
w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych zawieranych z podmiotami, 
o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2—4.”;

8) § 25 otrzymuje brzmienie: 
„§ 25.  Zakład dokonuje amortyzacji aktywów trwa-

łych zgodnie z ogólnymi zasadami określo-
nymi w odrębnych przepisach.”;

9) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Zakład obowiązany jest do prowadzenia ewi-
dencji rachunkowej w sposób zapewniający 
określenie wysokości dochodu (straty), pod-
stawy opodatkowania i wysokości należnego 
podatku za rok podatkowy, a także do uwzględ-
nienia w ewidencji aktywów trwałych informa-
cji niezbędnych do obliczenia wysokości odpi-
sów amortyzacyjnych.”;

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. 
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, 
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, 
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, 
poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, 
Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857. 

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963 i Nr 155, poz. 1043. 



Dziennik Urzędowy
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 15 — 431 — Poz. 73

10)  użyte w § 8, w § 9 w ust. 3 w pkt 1 i w ust. 4, w § 21 
w ust. 1 w pkt 1 w lit. a, w § 22 w ust. 1 i w § 24 
w różnej liczbie i przypadku wyrazy „organ założy-
cielski” zastępuje się użytymi w odpowiedniej licz-
bie i przypadku wyrazami „Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji”; 

11)  załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Załącznik 

1. SZPITAL 

1) Izba Przyjęć; 

2) Oddziały: 
a)  Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 

Kardiologicznym, 
b)  Chirurgiczny z Pododdziałem: 

— Ginekologicznym, 
— Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, 

c) Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 

d) Blok Operacyjny; 

3) Pracownie: 
a) RTG i USG, 
b) Diagnostyki Laboratoryjnej, 
c) Endoskopowa, 
d) Dopplerowska; 

4)  Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Szpitalu w Kielcach; 

5)  Apteka Szpitalna. 

2. PRZYCHODNIA 

1)  Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w Przychodni w Kielcach; 

2)  Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w ambulatoriach terenowych: Sandomierz, 
Kazimierza Wielka, Ostrowiec Świętokrzyski, 
Skarżysko-Kamienna oraz Starachowice; 

3)  Poradnia Medycyny Pracy; 

4)  Poradnie specjalistyczne: 
   a)  Badań Profilaktycznych, 
   b)  Zdrowia Psychicznego (PZP), 
   c)  Psychotechniczna, 
   d)  Neurologiczna, 
   e)  Chorób Płuc, 
    f)  Stomatologiczna (Zachowawcza Chirur-

giczna Pracownia Protetyczna), 
   g)  Okulistyczna, 
   h)  Laryngologiczna, 
    i)  Dermatologiczna, 
    j)  Gastrologiczna, 
   k)  Kardiologiczna, 
    l)  Cukrzycowa, 
  m)  Endokrynologiczna, 
   n)  Chirurgiczna, 
   o)  Ortopedyczna, 
   p)  Urologiczna, 

   q)  Neurologii Dziecięcej, 
   r)  Endokrynologii Dziecięcej, 
   s)  Ginekologiczna, 
    t)  Alergologiczna, 
   u)  Nefrologiczna, 
   v)  Alergii Pokarmowych, 
  w)  Alergii Oddechowych, 
   x)  Alergii Skórnych, 
   y)  Nadciśnienia Tętniczego, 
   z)  Zaburzeń Rytmu Serca, 
 za)  Przeciwpadaczkowa, 
 zb)  Stwardnienia Rozsianego, 
 zc)  Leczenia Jaskry, 
 zd)  Gastroenterologiczna, 
 ze)  Audiologiczna, 
  zf)  Foniatryczna, 
 zg)  Geriatryczna, 
 zh)  Wad Postawy, 
  zi)  Logopedyczna, 
  zj)  Reumatologiczna, 
 zk)  Onkologiczna, 
  zl)  Endoskopowa, 
zm)  Preluksacyjna, 
 zn)  Rehabilitacyjna; 

5) Gabinet Zabiegowy; 

6) Pracownie: 
a) RTG, 
b) USG, 
c) Diagnostyki Laboratoryjnej, 
d) Rehabilitacyjna, 
e) Fizjoterapii Ambulatoryjnej, 
 f) Fizjoterapii Domowej; 

7)  Ośrodek/Oddział Opieki Dziennej — Rehabili-
tacji; 

8)  Poradnie specjalistyczne w ambulatoriach te-
renowych: 

a) Starachowice: 
— poradnia stomatologiczna, 
— neurologiczna, 
— ginekologiczna, 

b) Ostrowiec Świętokrzyski: 
— poradnia stomatologiczna. 

3.  WOJEWÓDZKA KOMISJA LEKARSKA MINI-
STERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH i ADMI-
NISTRACJI.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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ZARZĄDZENIE Nr 48 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 listopada 2010 r.

w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą 
„Centralny Ośrodek Informatyki”

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 i art. 26 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1.

1. Tworzy się instytucję gospodarki budżetowej 
pod nazwą „Centralny Ośrodek Informatyki”, zwaną 
dalej „COI”. 

2. Instytucja gospodarki budżetowej, o której mo-
wa w ust. 1, może używać skrótu „COI” oraz wyróż-
niającego ją znaku graficznego. 

3. COI może tworzyć wewnętrzne jednostki organi-
zacyjne, w szczególności w formie oddziałów i wy-
działów. 

4. Za dzień rozpoczęcia działalności COI, uważa się 
dzień uzyskania przez COI osobowości prawnej. 

5. COI prowadzi działalność na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. 

§ 2.

Organem wykonującym funkcje organu założyciel-
skiego COI jest Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji, zwany dalej Ministrem. 

§ 3.

Zakres wyposażenia COI w mienie zostanie okre-
ślony w odrębnej decyzji Ministra. 

§ 4.

COI nadaje się statut, stanowiący załącznik do ni-
niejszego zarządzenia. 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — informatyzacja, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu działań Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 
i Nr 152, poz. 1020. 

Załącznik do zarządzenia Nr 48 Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 listopada 2010 r. (poz. 74)

STATUT
CENTRALNEGO OŚRODKA INFORMATYKI

§ 1.

1. Centralny Ośrodek Informatyki, zwany dalej 
„COI” jest instytucją gospodarki budżetowej, utwo-
rzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.1)). 

2. COI działa w szczególności na podstawie: 

1)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pub-
licznych; 

2)  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.— Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr. 108, poz. 908, z późn. 
zm.2)); 

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 
i Nr 152, poz. 1020. 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, 
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, 
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. 
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, 
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, 
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, 
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, 
poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, 
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, 
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz 
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, 
Nr 151, poz. 1013 i Nr 152, poz. 1018. 
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3)  niniejszego statutu nadanego zarządzeniem Mini-
stra. 

3. Organem założycielskim COI jest Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Mini-
strem”. 

4. Siedzibą COI jest miasto Łódź. 

§ 2.

1. COI realizuje zadania w zakresie informatyzacji 
i teleinformatyki. 

2. Przedmiotem podstawowej działalności COI 
jest: 

1)  odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra, po-
zwalających na sprawną realizację zadań publicz-
nych wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 
1997 r. — Prawo o ruchu drogowym, w zakresie 
prowadzenia centralnej ewidencji pojazdów, zwa-
nej dalej „CEP” na podstawie art. 80 a ust. 4 ustawy 
— Prawo o ruchu drogowym oraz centralnej ewi-
dencji kierowców zwanej dalej „CEK” na podstawie 
art. 100 a ust. 4 ustawy — Prawo o ruchu drogo-
wym, obejmujące: 

a)  wykonywanie czynności materialno-technicz-
nych związanych z udostępnianiem danych z CEP 
i CEK, 

b)  utrzymanie centrum komputerowego (w tym za-
pasowego) dla systemu informatycznego CEP 
i CEK i zasobów w nim eksploatowanych, 

c)  obsługa prawna i kancelaryjna na rzecz CEP i CEK 
w zakresie spraw związanych z przetwarzaniem 
tych zasobów, 

d)  świadczenie usług związanych z doradztwem 
i wsparciem eksperckim w zakresie utrzymania 
i rozwoju Systemu Informatycznego Centralnych 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców zwanego dalej 
„SI CEPiK”, 

e)  opiniowanie wniosków podmiotów ubiegających 
się o udostępnianie danych ze zbiorów CEP i CEK 
za pomocą urządzeń teletransmisji danych oraz 
weryfikacji spełnienia przez te podmioty warun-
ków, o których mowa w art. 80c ust. 7 i art. 100c 
ust. 5 ustawy — Prawo o ruchu drogowym, 

 f)  archiwizacja i brakowanie dokumentów związa-
nych z CEP i CEK, ze szczególnym uwzględnie-
niem zrealizowanych wniosków o udostępnienie 
danych; 

2)  odpłatne wykonywanie usług na rzecz Ministra 
w zakresie budowy, rozwoju i eksploatacji innych 
systemów teleinformatycznych prowadzonych lub 
przewidzianych do prowadzenia przez Ministra; 

3)  odpłatne wykonywanie usług na rzecz innych pod-
miotów, w tym: 

a)  prowadzenie spraw związanych ze wsparciem 
budowy, rozwoju i eksploatacji systemów infor-
matycznych i teleinformatycznych jednostek ad-
ministracji rządowej (w tym terenowej) oraz jed-

nostek samorządu terytorialnego, na podstawie 
odrębnych umów, 

b)  wykonywanie innych zadań z zakresu informaty-
ki i teleinformatyki na rzecz osób trzecich, na 
podstawie odrębnych umów. 

3. Dla rozliczenia prawidłowości realizacji zadań, 
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stosowane są mie-
rzalne wskaźniki określające jakość ich realizacji, okre-
ślone szczegółowo w umowach na realizację tych za-
dań. 

§ 3.

COI realizuje prace inne, niż działalność podstawo-
wa, przy zachowaniu następujących zasad: 

1)  prowadzenie działalności innej niż podstawowa nie 
może wpływać negatywnie na realizację zadań pod-
stawowych; 

2)  działalność inna niż podstawowa prowadzona jest 
na podstawie umów, określających każdorazowo 
przedmiot i warunki prowadzenia tej działalności; 

3)  przy zawieraniu umów, o których mowa w pkt 2, 
COI stosuje ceny umowne; 

4)  dla każdej z umów, o których mowa w pkt 2, COI 
prowadzi wyodrębniony rachunek kosztów pono-
szonych w związku z realizacją tej umowy. 

§ 4.

Przedmiot działalności COI, określa się następują-
cymi kodami i odpowiadającymi im opisami przed-
miotu działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 
oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489): 

1)  poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników in-
formacji — 18 PKD; 

2)  naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn 
i urządzeń — 33 PKD; 

3)  sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyj-
nej i komunikacyjnej — 46.5 PKD; 

4)  sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 
biurowych — 46.66.Z; 

5)  sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 
— 46.69.Z; 

6)  sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informa-
cyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjali-
zowanych sklepach — 47.4 PKD; 

7)  sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią skle-
pową, straganami i targowiskami — 47.9 PKD; 

8)  działalność wydawnicza w zakresie oprogramowa-
nia — 58.2 PKD; 

9)  telekomunikacja — 61 PKD; 
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10)  działalność związana z oprogramowaniem i do-
radztwem w zakresie informatyki oraz działalność 
powiązana — 62.0 PKD; 

11)  działalność usługowa w zakresie informacji — 
63 PKD; 

12)  doradztwo związane z zarządzaniem — 70.2 PKD; 

13)  działalność w zakresie specjalistycznego projekto-
wania — 74.1 PKD; 

14)  pozostała działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana — 
74.90.Z PKD; 

15)  wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biuro-
wych, włączając komputery — 77.33.Z PKD; 

16)  dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 
produktów, z wyłączeniem prac chronionych pra-
wem autorskim — 77.40.Z PKD; 

17)  działalność związana z administracyjną obsługą 
biura i pozostała działalność wspomagająca pro-
wadzenie działalności gospodarczej — 82 PKD; 

18)  pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie in-
dziej nie sklasyfikowane — 85.59.Z PKD; 

19)  działalność wspomagająca edukację — 
85.60.Z PKD; 

20)  naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu ko-
munikacyjnego — 95.1 PKD. 

§ 5.

1. COI zostanie przyznana jednorazowa dotacja 
Ministra na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe, 
w wysokości 150 000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy zło-
tych zero groszy). 

2. COI nie zostały przekazane składniki majątkowe. 

§ 6.

COI uzyskuje przychody: 

1)  z odpłatnego świadczenia usług świadczonych na 
rzecz Ministra; 

2)  z odpłatnego świadczenia usług świadczonych na 
rzecz podmiotów innych, niż wymieniony w pkt 1; 

3)  ze sprzedaży towarów i składników majątkowych, 
będących własnością COI; 

4)  z innych źródeł, w tym z tytułu oprocentowania 
środków COI zgromadzonych na rachunkach ban-
kowych oraz odsetek i kar umownych naliczanych 
na podstawie podpisanych umów; 

5)  z jednorazowej dotacji na pierwsze wyposażenie 
w środki obrotowe. 

§ 7.

1. Pracami COI kieruje Dyrektor przy pomocy Za-
stępców. 

2. Dyrektora COI powołuje i odwołuje Minister. 

3. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dy-
rektor COI. 

§ 8.

1. Do zakresu działania Dyrektora COI należy 
w szczególności: 

1)  zarządzanie i kierowanie działalnością COI w szcze-
gólności poprzez: 
a)  realizowanie zadań kierownika jednostki sektora 

finansów publicznych, wynikających w szczegól-
ności z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)), 

b)  wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do 
pracowników COI, w tym prowadzenie polityki 
kadrowej, ustalanie szczegółowej struktury eta-
towej COI, ustalanie zakresów działania poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych i zakresów 
obowiązków pracowniczych oraz nadzór nad 
przestrzeganiem dyscypliny pracy, 

c)  wydawanie decyzji i wytycznych w sprawach 
związanych z zakresem działania COI, 

d)  powoływanie zespołów o charakterze stałym lub 
doraźnym w celu realizacji określonych zadań; 

2)  reprezentowanie COI wobec podmiotów zewnętrz-
nych, w tym zawieranie umów i składanie oświad-
czeń woli w imieniu COI; 

3)  określanie zasad funkcjonowania COI poprzez: 

a)  nadawanie regulaminu organizacyjnego COI, 
określającego w szczególności zakresy działania 
poszczególnych jednostek organizacyjnych i sa-
modzielnych stanowisk oraz siedziby i zakresy 
działania oddziałów terenowych, 

b)  zatwierdzanie regulaminu pracy, 

c)  zatwierdzanie regulaminu wynagradzania za pra-
cę i przyznawania innych świadczeń związanych 
z pracą dla pracowników zatrudnionych w COI, 

d)  zatwierdzanie stosowanych zasad (polityki) ra-
chunkowości, 

e)  opracowywanie lub zatwierdzanie innych doku-
mentów organizacyjnych COI. 

2. Dyrektor COI niezwłocznie przekazuje Ministro-
wi zatwierdzone plany rzeczowy i finansowy oraz in-
formuje Ministra o treści regulaminów, o których mo-
wa w pkt 3 lit. a i c, a także o ich zmianach. 

3. Dyrektor COI przedkłada Ministrowi okresowe 
sprawozdania z działalności, w szczególności zawiera-
jące wartości osiągniętych wskaźników, o których mo-
wa w § 2 ust. 3 i stopniu realizacji planów finanso-
wych. 

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. 
Nr 47, poz. 278. 
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§ 9.

1. W razie nieobecności Dyrektora pracą COI kieru-
je, upoważniony przez niego na piśmie, Zastępca Dy-
rektora. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 wszyst-
kie uprawnienia i obowiązki Dyrektora wykonuje Za-
stępca Dyrektora kierujący pracami COI. 

3. Dyrektor może upoważnić Zastępców Dyrektora 
i innych pracowników COI, do dokonywania czynno-
ści cywilnoprawnych i faktycznych w jego imieniu. 

§ 10.

Zmiany w statucie dokonywane są na wniosek Dy-
rektora COI lub z inicjatywy Ministra. 
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ZARZĄDZENIE Nr 49 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, 
poz. 618) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 40 Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 2 listopada 2010 r. w spra-
wie nadania statutu Centralnemu Laboratorium Kry-
minalistycznemu Policji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. 
i Ad. Nr 13, poz. 66), w załączniku „Statut Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji” wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1.  W skład Rady Naukowej wchodzi 12 osób, 
w tym 6 pracowników naukowych i badaw-
czo-technicznych CLKP. 

2.  Liczba miejsc w Radzie Naukowej dla pra-
cowników CLKP: 
1)  posiadających stopień naukowy doktora 

lub doktora habilitowanego albo tytuł na-
ukowy — wynosi 4, w tym nie więcej niż 
jedno miejsce przysługuje pracownikom 
posiadającym stopień naukowy doktora 
habilitowanego lub tytuł naukowy; 

2)  nieposiadających stopnia naukowego 
doktora, doktora habilitowanego lub ty-
tułu naukowego — wynosi 2. 

3.  Sposób wyboru i uprawnienia członków Ra-
dy Naukowej oraz jej zadania i tryb działa-
nia określają ustawa z dnia 30 kwietnia 
2010 r. o instytutach badawczych i regula-
min uchwalony przez Radę.”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9.  Dyrektor CLKP może powołać kolegium i trzy 
organy opiniodawczo-doradcze, ustalając re-
gulamin ich pracy, oraz ustanawiać pełnomoc-
ników do realizacji określonych zadań, ustala-
jąc zakres i czas ich umocowania.”;

3) dodaje się § 10 i § 11 w brzmieniu: 

„§ 10. 1.  Zatrudnienie pracownika naukowego nie-
będącego policjantem jest poprzedzone 
konkursem ogłaszanym przez Dyrektora 
CLKP. 

2.  W celu przeprowadzenia konkursu Dyrek-
tor CLKP powołuje organ opiniodawczo- 
-doradczy. 

3.  W ogłoszeniu o konkursie podaje się 
w szczególności nazwę stanowiska, które-
go konkurs dotyczy, wymagania formalne, 
listę dokumentów, które kandydat powi-
nien złożyć, oraz termin i miejsce ich złoże-
nia. 

4.  Ogłoszenie o konkursie jest publikowane 
w szczególności na stronie internetowej 
CLKP oraz na stronie podmiotowej mini-
stra właściwego do spraw nauki w Biulety-
nie Informacji Publicznej. Termin zgłasza-
nia ofert nie może być krótszy niż 14 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia. 

5.  Z kandydatami spełniającymi wymagania 
formalne jest przeprowadzana rozmowa 
kwalifikacyjna. 

6.  Na podstawie złożonych dokumentów oraz 
rozmowy kwalifikacyjnej organ opinio-
dawczo-doradczy rekomenduje Dyrektoro-
wi CLKP kandydata na stanowisko. 

7.  Konkurs może być nierozstrzygnięty; w ta-
kim przypadku można ogłosić nowy kon-
kurs na dane stanowisko. 

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
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 § 11. 1.  Komisja dyscyplinarna dla pracowników 
naukowych i badawczo-technicznych, skła-
dająca się z trzech członków, jest wybiera-
na w CLKP w następujący sposób: 
1)  Dyrektor CLKP zarządza wybory i powo-

łuje komisję wyborczą składającą się 
z czterech członków spośród pracowni-
ków CLKP nieposiadających czynnego 
i biernego prawa wyborczego, oraz 
wskazuje przewodniczącego komisji; 

2)  czynne i bierne prawo wyborcze przy-
sługuje pracownikowi naukowemu 
i badawczo-technicznemu zatrudnione-
mu w CLKP w pełnym wymiarze czasu 
pracy; 

3)  kandydatury na członków komisji dy-
scyplinarnej należy zgłaszać do prze-
wodniczącego komisji wyborczej w ter-
minie 7 dni od dnia zarządzenia wybo-
rów; 

4)  komisja wyborcza informuje pracowni-
ków CLKP o terminie wyborów oraz 
przedstawia listę kandydatów na człon-
ków komisji dyscyplinarnej co najmniej 
7 dni przed wyznaczonym dniem wy-
borów; 

5)  głosowanie jest tajne; wybory są pra-
womocne, jeśli uczestniczyło w nich co 
najmniej 50% osób uprawnionych do 
głosowania; 

6)  w skład komisji dyscyplinarnej wchodzą 
kandydaci, którzy otrzymają kolejno naj-
większą liczbę głosów; 

7)  komisja sporządza protokół z przepro-
wadzenia wyborów, który przekazuje 
Dyrektorowi CLKP; 

8)  Dyrektor CLKP ogłasza wyniki wybo-
rów. 

2.  W przypadku konieczności przeprowadze-
nia wyborów uzupełniających przepisy 
ust. 1 stosuje się odpowiednio.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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ZARZĄDZENIE Nr 50 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierp-
nia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1.

W zarządzeniu Nr 32 Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 2 października 2001 r. 
w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowot-
nej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji w Lublinie (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 11 

poz. 46, z późn. zm.3)), w załączniku ,,Statut Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w Lublinie” wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) w § 5 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3)  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunko-
wości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 
i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278), zwanej dalej „ustawą o rachunko-
wości”; 

 4)  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. 
zm.4)), zwanej dalej „ustawą o finansach pub-
licznych”;”;

1)  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje dzia-
łem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na 
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, 
poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290, z 2008 r. 
Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 76, poz. 641, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 
i Nr 219, poz. 1707 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 107, 
poz. 679. 

3)  Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogło-
szone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 42, z 2005 r. Nr 13, poz. 49, z 2006 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 6, 
poz. 23, z 2007 r. Nr 4, poz. 16, z 2008 r. Nr 14, poz. 73 oraz 
z 2009 r. Nr 2, poz. 12. 

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, 
Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020. 
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2) w § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10.  Medyczne zabezpieczenie wykonywania przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji zadań obronnych zgodnie z ustawą z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiąz-
ku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn zm.5)).”;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Zakład udziela świadczeń zdrowotnych: 
 1)  stacjonarnych w zakresie: anestezjologii i in-

tensywnej terapii, kardiologii, chirurgii, uro-
logii, ortopedii, laryngologii, chorób we-
wnętrznych, diabetologii, neurologii, uda-
rów mózgu, ginekologii, rehabilitacji; 

 2)  specjalistycznych w zakresie: dermatologii, 
okulistyki, onkologii, kardiologii, gastrologii, 
ginekologii, położnictwa, schorzeń tarczycy, 
endokrynologii, chirurgii, laryngologii, neu-
rologii, urologii, ortopedii, pulmonologii, 
alergologii, reumatologii, badań profilak-
tycznych, medycyny pracy, psychiatrii, pre-
luksacji, ortopedii dziecięcej, leczenia bólu, 
rehabilitacji, diabetologii, audiologii, fonia-
trii, leczenia uzależnień; 

 3)  lekarskich i pielęgniarskich w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej oraz pomocy 
doraźnej w ramach Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego z Izbą Przyjęć; 

 4)  w ramach pielęgniarskiej domowej opieki 
długoterminowej.”;

4) w § 15: 

a) w ust. 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 
„b)  zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytko-

wanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz 
zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury 
i sprzętu medycznego,”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7.  przedstawianie wniosków Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji jako organo-
wi finansującemu, w ustawowo określonym 
zakresie działalność Zakładu,”;

5) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 1.  Podstawą gospodarki finansowej Zakładu 
jest plan finansowy, ustalany przez dy-
rektora Zakładu. 

2.  Plan finansowy opiniuje rada społeczna. 

3.  Plan finansowy oraz roczne sprawozda-
nie z realizacji planu finansowego za-
twierdza Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 

4.  Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji wybiera biegłego rewidenta do 
przeprowadzenia badania rocznego spra-
wozdania z realizacji planu finansowego. 

5.  Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji zatwierdza propozycję dyrektora 
Zakładu dotyczącą podziału zysku oraz 
sposobu pokrycia straty. 

6.  Minister Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji może pozbawić Zakład składników 
przydzielonego lub nabytego mienia 
w przypadku połączenia lub podziału albo 
przekształcenia Zakładu, przeprowadza-
nych na zasadach określonych w ustawie, 
rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, 
poz. 651, z późn. zm.6)). 

7.  Zakład pokrywa we własnym zakresie 
ujemny wynik finansowy. 

8.  W przypadku likwidacji Zakładu o prze-
znaczeniu jego majątku decyduje Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji.”;

6) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Dotacje budżetowe Zakład może otrzymywać 
na: 

 1)  realizację zadań w zakresie zapobiegania 
chorobom i urazom lub innych programów 
zdrowotnych oraz promocję zdrowia; 

 2)  pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia 
kwalifikacji osób wykonujących zawody me-
dyczne; 

 3) r emonty, inwestycje, w tym zakup aparatury 
i sprzętu medycznego; 

 4)  cele szczególne, określone w przepisach od-
rębnych.”;

7) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23.  Zakład obowiązany jest uzyskać zgodę Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w szczególności na: 
1)  zbycie, wydzierżawienie, wynajęcie, od-

danie w użytkowanie oraz użyczenie ak-
tywów trwałych Zakładu; 

2)  zmiany związane z rozszerzeniem lub 
ograniczeniem działalności Zakładu; 

3)  zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przez 
Zakład; 

4)  nabycie na rzecz Zakładu aktywów trwa-
łych o łącznej wartości przekraczającej 
w danym roku kalendarzowym 10% pla-
nu finansowego dochodów Zakładu; 

5)  zawieranie umów zlecenia na czas dłuż-
szy niż 3 miesiące oraz umów zlecenia 
i umów o dzieło, których wartość prze-

5)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. 
Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, 
poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, 
z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, 
poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, 
poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679, 
Nr 113, poz. 745 i Nr 127, poz. 857. 

6)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, 
poz. 963, Nr 155, poz. 1043 i Nr 197, poz. 1307. 
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kracza 50 000 zł, z wyłączeniem umów 
w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych zawieranych z podmiotami, 
o których mowa w § 9 ust. 3 pkt 2—4.”;

8) § 25 otrzymuje brzmienie: 
„§ 25.  Zakład dokonuje amortyzacji aktywów trwa-

łych zgodnie z ogólnymi zasadami określo-
nymi w odrębnych przepisach.”;

9) w § 26 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Zakład obowiązany jest do prowadzenia ewi-
dencji rachunkowej w sposób zapewniający 
określenie wysokości dochodu (straty), pod-
stawy opodatkowania i wysokości należnego 
podatku za rok podatkowy, a także do uwzględ-
nienia w ewidencji aktywów trwałych informa-
cji niezbędnych do obliczenia wysokości odpi-
sów amortyzacyjnych.”;

10)  użyte w § 8, w § 9 w ust. 3 w pkt 1 i w ust. 4, w § 21 
w ust. 1 w pkt 1 w lit. a, w § 22 w ust. 1, w § 24 
w różnej liczbie i przypadku wyrazy „organ założy-
cielski” zastępuje się użytymi w odpowiedniej  
liczbie i przypadku wyrazami „Minister Spraw  
Wewnętrznych i Administracji”; 

11) załącznik otrzymuje brzmienie: 

„1. SZPITAL 
1) Oddziały: 

a)  Szpitalny Oddział Ratunkowy z Izbą Przy-
jęć, 

b) Anestezjologii i Intensywnej Terapii, 
c) Kardiologiczny, 
d) Intensywnej Opieki Kardiologicznej, 
e) Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem: 

— Urazowo-Ortopedycznym, 
— Urologicznym, 

 f) Laryngologiczny, 
g)  Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem 

Diabetologicznym, 
h)  Udarowy z Pododdziałem Neurologicz-

nym, 
 i) Ginekologiczny, 
 j) Rehabilitacyjny z Pododdziałem: 

— Rehabilitacji Narządu Ruchu, 
— Rehabilitacji Neurologicznej, 
— Rehabilitacji Kardiologicznej; 

2) Zespoły Ratownictwa Medycznego: 
a)  Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W” — 

Podstawowy, 
b)  Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny „R” — 

Specjalistyczny; 
3) Blok Operacyjny; 
4) Działy: 

a) Diagnostyki Obrazowej: 
—  Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogól-

nej, 

— Pracownia Ultrasonografu, 
— Pracownia Tomografii Komputerowej, 
—  Pracownia Rezonansu Magnetycznego, 

b) Diagnostyki Laboratoryjnej: 
— Pracownia Analityki Ogólnej, 
— Pracownia Biochemii, 
— Pracownia Hematologii, 
— Pracownia Immunologii, 
— Pracownia Serologii, 
—  Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicz-

nej, 

c) Fizjoterapii, 

d) Masażu Leczniczego; 

5) Pracownie: 

a) Diagnostyki Holterowskiej, 

b) Prób Wysiłkowych i EKG, 

c) Echokardiografii, 

d) Endoskopowa, 

e) Cytologiczna, 

 f) EEG, 

g)  Rentgenodiagnostyki Zabiegowej — He-
modynamiki; 

6) Ośrodek Rehabilitacji Dziennej; 

7)  Specjalistyczna Poradnia Konsultacyjna — 
Poradnia Rehabilitacyjna; 

8) Apteka Szpitalna; 

9) Dział Higieny Szpitalnej. 

 2. PRZYCHODNIA

1) Podstawowa Opieka Zdrowotna: 

a)  Poradnia (Gabinet) Lekarza Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej, 

b)  Poradnia (Gabinet) Położnej Środowisko-
wo-Rodzinnej, 

c)  Poradnia (Gabinet) Pielęgniarki Środowi-
skowo-Rodzinnej, 

d)  Gabinet Zabiegowy, 

e)  Punkt Szczepień; 

2) Poradnia Medycyny Pracy; 

3) Poradnie Specjalistyczne: 

 a) Dermatologiczna, 

 b) Okulistyczna, 

 c) Onkologiczna, 

 d) Kardiologiczna, 

 e) Gastrologiczna, 

  f) Schorzeń Tarczycy, 

 g) Endokrynologiczna, 

 h) Chirurgiczna, 

  i) Ginekologiczno-Położnicza, 

  j) Laryngologiczna, 
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 k) Neurologiczna, 

  l) Urologiczna, 

m) Ortopedyczna, 

 n) Pulmonologiczna, 

 o) Alergologiczna, 

 p) Reumatologiczna, 

 q) Badań Profilaktycznych, 

 r) Zdrowia Psychicznego, 

 s) Preluksacyjna, 

 t) Ortopedii Dziecięcej, 

 u) Diabetologiczna, 

 v) Audiologiczna, 

w) Foniatryczna, 

 x) Leczenia Uzależnień, 

 y) Leczenia Bólu; 

4) Pracownie: 

a) Terapii Zeza, 

b) Badań Kierowców, 

c) Rentgenodiagnostyki Ogólnej; 

5)  Poradnia Rehabilitacji Odnowy Biologicznej; 

6)  Pielęgniarska Domowa Opieka Długotermi-
nowa. 

 3.  WOJEWÓDZKA KOMISJA LEKARSKA  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH 
i ADMINISTRACJI. 

 4.  APTEKA (ul. Spokojna 5).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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POSTANOWIENIE Nr 16/OP/2010 
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia  22 listopada 2010 r.

o nadaniu odznaki

Na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 listo-
pada 2008 r. w sprawie nadawania odznaki „Zasłużo-
ny dla Ochrony Przeciwpożarowej” (Dz. U. Nr 207, 

poz. 1305), za długoletnią ofiarną służbę i działalność 
społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej, odzna-
czeni zostają: 

ZŁOTĄ ODZNAKĄ
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

 1. CHROSTOWSKI Lech s. Jana

 2. KOŁODZIEJ Zbigniew s. Stanisława

 3. KONIECZNY Janusz s. Józefa

 4. KUROWSKI Wiesław s. Krzesława

 5. MIŁEJKO Arkadiusz s. Zenona

 6. MIŁEJKO Waldemar s. Zenona

 7. STĘPIEŃ Witold s. Mieczysława

SREBRNĄ ODZNAKĄ
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

 8. BEŚKA Paweł s. Zdzisława

 9. BRONK Wojciech s. Klemensa

10. BRZOSKOWSKI Wiesław s. Roberta
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11. CZEKAŃSKA Anna c. Jana

12. DROZD Jan s. Jerzego

13. JASTRZĘBSKI Adam s. Stanisława

14. JURCZYK Zdzisław s. Henryka

15. KACZMARCZYK Kazimierz s. Kazimierza

16. KOWSZEWICZ Rajmund s. Bronisława

17. KWIATKOWSKI Dariusz s. Gracjana

18. MAJEWSKI Andrzej s. Kazimierza

19. NIEWĘGŁOWSKI Jacek s. Ryszarda

20. PASTUCH Krzysztof s. Eugeniusza

21. ŚMIECHOWSKI Dariusz s.  Jana

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

22. BABUŚKA Sławomir s. Zdzisława

23. BIERNACKI Barnaba s. Andrzeja

24. BILIŃSKI Marek s. Józefa

25. BLADOWSKA Justyna c. Włodzimierza

26. BURANDT Mariusz s. Edwarda

27. CHMIELEWSKI Krzysztof s. Stanisława

28. CHYRZYŃSKI Jarosław s. Kazimierza

29. CZAJKOWSKI Dawid s. Jana

30. ĆWIAN Mariusz s. Władysława

31. DEJA Paweł s. Jana

32. FERENC Przemysław s. Czesława

33. FLESZAR Grzegorz s. Franciszka

34. FLINIK Radosław s. Jerzego

35. FURMANIAK Arkadiusz s. Józefa

36. FURMANOWICZ Paweł s. Piotra

37. GALEK Piotr s. Jerzego

38. GÓRSKI Jarosław s. Jana

39. GRUBA Andrzej s. Edmunda

40. HARCZUK Tomasz s. Stanisława

41. HÜBNER Andrzej s. Henryka

42. JANTA-LIPIŃSKI Wojciech s. Jerzego

43. JUNAK Arkadiusz s. Daniela

44. KACZMARCZYK Tomasz s. Stanisława

45. KALKOWSKI Andrzej s. Alfonsa

46. KERLIN Robert s. Jana

47. KOBIELA Joanna c. Zygmunta

48. KOLBUCH Grzegorz s. Jana

49. KONECZNY Piotr s. Janusza

50. KOSIRÓG Ireneusz s. Brunona
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51. KREFTA Marek s. Brunona

52. KRZESIAK Piotr s. Eugeniusza

53. KULAK Waldemar s. Henryka

54. KWIDZIŃSKI Marek s. Ryszarda

55. MARKIEWICZ Justyna c. Zbigniewa

56. MARKOWSKI Wojciech s. Edmunda

57. MOLLIN Bartłomiej s. Józefa

58. NACHYŁA Bożena c. Józefa

59. OKOŃ Krzysztof s. Zygfryda

60. OLEJNICZAK Krzysztof s. Alojzego

61. ORŁOWSKI Tomasz s. Albina

62. OSSOWSKI Piotr s. Bronisława

63. PALCZYŃSKI Robert s. Lecha

64. PIOCH Mirosław s. Ambrożego

65. PIOTROWSKI Zbigniew s. Jerzego

66. PITUŁA Romuald s. Zygfryda

67. PLICHTA Marek s. Władysława

68. PRZELIŃSKI Tadeusz s. Pawła

69. ROMANIEWICZ Waldemar s. Franciszka

70. SIWIEC Daniel s. Zdzisława

71. STANISZEWSKI Krzysztof s. Janusza

72. STĘPIEŃ Jacek s. Adama

73. STRAMECKI Grzegorz s. Józefa

74. SYSAK Robert s. Stanisława

75. SZULC Tomasz s. Jerzego

76. ULAN Andrzej s. Romana

77. ULASZEK Krzysztof s. Zbigniewa

78. WACHOWICZ Szymon s. Adama

79. WĘSIERSKI Robert s. Bernarda

80. WOJCIECHOWSKI Tomasz s. Stanisława

81. WOJCIESZKIEWICZ Przemysław s. Leszka

82. ZABROCKI Adam s. Szczepana

83. ZADWÓRNY Artur s. Tadeusza

84. ZBLEWSKI Marek s. Jana

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Miller
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