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Przepisy . pnejściowe , i ,końcowe . . 

Art 15. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje się do 
aptek prowHdzonych w ramach służby .zdrowia 'przez Mi
n isterstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Bezpie
czeństwa Publicznego. 

Art. 16. Art. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 1950 r. o na
bywaniu uprawnień pomocnika aptekarskiego (Dz. U. 
R. P . Nr 17, poz. 141) otrzymuje brzmienie: . 

"Art. 1. Obywatel polski uzyskuje tytuł pomocnika 
aptekarskiego oraz związane z nim uprawnienda do wy
konywania czynności facho\\--ych w aptekach, jeżeli w ter
minie do dnia 31 grudnia 1951 F. złoży z wynikiem 
pomyślnym egzamin, przewidzia:tly w niniejszej usta.., 
wie". 

Art. 17. 1. Uchyla się wszystkie dotychczasowe prze
pisy w zakresie unormowanym niniejszą ustawą, a w 
szczególnośCi : 

1) ustawę z dnia 25 marca 1938 'r . o wyl~onywaniu za-
, wodu aptekarskiego (Dz. U. R. P. Nr 23, poz. 2(2) -

z tym, że art. 2, 3 oraz 7 tcj ustawy zachowują moc 
obowiązującą w stosunku do k ierowJJjka apteki 
do czasu wydania rozporządzenia przewidzianego 
wart. 6 n in iejszej ustawy; • 

2) art. 13 ustawy z dnia 15 czerwca 1939 r. ·O publicznej 
służbie zdrowia (Dz. U. R. P . Nr 54, poz, 342); 

3) art .. 1 Ust. 4,. art. 24 oraz Dział III ustawy z dnia 28 
października 1948. r. o zakładach społecznych służby 
zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia 
(Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 434 i z 1950 r. Nr 36, poz. 
327). 

. 2. Przepisy wydane na podstawie uchylonych prże
pis6w, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, zacho
wują m oc obowiązuj ącą do czasu w ydan ia odpowiednich 
przepisów na podstawie niniejszej ustawy. 

\ 

Art. 18. Wykonanie u stawy pr'ucza się P rezesowi Ra
dy Ministrów i Ministrom: Zdrowia, R olni'ctwa i Reform 
Rolnych oraz Sprawiedliwości. 

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezyden't Rzeczypospol ite] : B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J . Cvran!'(/ ewicz 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J . Dąb - Kocioł 

Minister Spraw!ed1iwości: H; Swiqtkowski 

3 
USTAWA 

z dnia 8 stycznis 1951 r. 

o znies.i.eniu izb aptekarskich. 

Art. 1. Znosi si ę Naczelną Izbę Aptekarską oraz okrę
gowe izby a:ptekarskie. 

Art. 2. Majątek izb aptekarskich po potrąceniu kosz
t ów likwidacji prze~hodzi na własność Skarbu Państwa. 

Art. 3. Minister Zdrowia powoła likwidatora majątku 
izb a pt ::karskiCh i w porozumieniu z Ministrem FilIlansów 
ustali jego prawa i obowiązki. 

Art. 4. 1. Koszty likwidacji p okrywa gję z majątku 
izb aptekarskich. 

2. Minister Zdr owia w porozumieniu z Min istrem Fi
nansów ustali wykazy podlegających pokryciu zobowią
zań izb ora7, koszty związane z likwi.dacją. 

3. Ustalone przez likwidatora zaległe wierzytelności 
izb aptekarsk ich z tytułu składek członkowskich podlega
j ą ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej świad
czeń pieniężnych. 

4. Zatwierdzony przez Ministi:-a Zdrowia wykaz nie
ruchomości, podlegających przejęciu na własność Skarbu 

Państwa, stanowi podstawę do przepir.ania tytułu własno
ści w księgach wieczystych. 

Art. 5. Uchyla się : 

a) ustawę z dnia 15 czerwca 1939 r. o izbach 'aptekar
skich (D,z. U. R. P . Nr 55, poz. 346, z 1949 r. 
Nr 25, pOZ. 176 i z 1950 r. Nr 36, poz. 332), ' 

b) dekret z dnia 8 listopada 1946 r. o organizacji sa- . 
morządu zawodowego ' lekarskiego, lekarsko
dentystycznego i aptekarskiego (Dz. U. R. P . Nr 
64, poz. 354, z 1948 r . Nr 50, poz. 383 i z 19501'. 
Nr 36) poz. 326). 

Art. 6. Wykonanie ustawy porucza' się Ministrom 
Zdrowia i . F inansów : 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Ra'dy Mmistrów: J . Cyrankiewicz 

Minister Zdrowia: T. Mi9hejda 

Minister Finansów: K. Dqbrowski 

4 
USTAWA 

z dnia 8 stycznia 1951 r. 

o śrcdkach farmaceutycznych i odurzających Oraz artykułach sanitarnych. 

Pr~episy ogólne. 

Art. 1. Srodki farmaceutyczne dzi'clą się na suroWCe 
farmaceutyczne i leki. ' . 

Art. 2. Surowcami farmaceu tycznymi w rozumieniu 
·niniejszej ustawy są substancje oraz ich m ieszaniny lub 
przetwory, które są wytwarzane ,pądź wprowad~ane do 
obrotu w cel,? wyrobu' leków w aptekach. ' 

\ . Art: 3. 1. Lekami w 'rozumieniu niniejszej ustawy s'ą 
s u rowce' farmaceutyczne, ich mieszaniny lub przet\vory, 

przygotowane w postaci nadającej się do be7,p,:)średnl,e-go 
użycia w lecznictwie ludzi i zwierząt, a tak ';e VI cel u za
pobiegania chorobom bądź ich rozpoznawan ia . 

2. Leki dzielą Się na recepturowe i got,Qwe. 
3. Lekiem ~ecepturowym jest lek przygotowany dla 

określonej osoby na podstawie Indywidualnej recepty, 
lek ' zaś nie odpowiadający tym warunkorń jest lekiem go-
towym. . '. ; ,.,.t. oj, ,.. .. 

Art. 4. i. Artykułami sanitarny~i' w' ro~ul~ieriiu ni-
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niejszej ustawy są materiały opatrunkowe oraz struny 
i nici chirurgiczne. 

2. Minister ZdroWia' wdrodże rozporza;dzen.ia ·wyda
nego w porozumieniu z Przewodniczącym Pailstwpwej 

. Komisji Planowania Gospodarczegp może uznać za arty
kuły sanitarne ill1ne artykuły stosowane dla ochrony mro
wia. 

Ar t. 5. 1. Środkami odurzającymi w rozumieniu ni-
ru,ejszej ustawy są: 

1) opium surowe, 
2) opium lecznicze, 
3) opium do pal~mia i jego odpadki, 
4) haszysz, 
5) liście koka (Folium Coca), 
6) ziele konopi indyjskich (Herba Cannabis Indicae) 

oraz i~h przetwory i mieszaniny, 
7) eter etylowy oraz mieszaruny go zawierające, 
8) morfina, jej- estry i me pochodne o azocie pięci0-

wartościowym, 
9) kokaina, 

' lO) heroina (dwuacetylomorfina), 
11) dikodid (dwuhydrokodeinon), 
12) dWuhydroksykodeinon, 
13) dwuhydromorfina, 
14) dwuhydromorfinon, 
15) tropakokajna, 
16) ekgonill1a, 
17) benzoiloekgonina, 
18) metyloekgonina, 
19) acetylodwuhydrokod€'inon, 
20) acedikoh (acetylodimetylodwuhydrotebainon) oraz 

ich so:Ie i mieszaniny. 
2. Minister Zdrowia na poostawie badail naukowych 

może zaliczyć w drodze rozporządzenia do środkÓw odu
rzających inne substancje bądź przetwory. 

3. Do środków oduTŻających, będących środkami far
maceutycznymi, stosuje się zarówno przepisy dotyczące 
środków odurzających, jak i dotyczące środ'ków farma
ceutycznych. 

Art. 6. Środek farmaceutyczny bądź artykuł sani
tarny uważa się za zepsuty, jeżeli nie odpowiada usta
lonym dla niego warunkom jakości wskutek zmiany 
powstałej w jego normalnym skłachie lub normalnych 
właściwQściach, pod wpływem czynników naturalnych, 
j ak' upływ czasu, temperatura, wilgoć, światło, drobno
ustroje lub zanieczyszczenia. 

Art. 7. Środek farmaceutyczny bądź artykuł sani
tarny uważa się ?Ja podrobiony, jeżeli został spoTŻądzony,_ 
w ten sposób, aby wydał się produktem innym niż jest 
w rzeczywistości, przy czym posiada tylko pozory da
nego produktu, a nie odpowiada jego właściwości bądź 
składowi. 

Ąrt. 8. Środek farmaceutyczny bądź artykuł sani
tarny uważa się za sfałszowany, jeżeli zmieniono jego 
normalny ' skład przez dodanie, ujęcie lub zmieszanie 
z innym produktem, wskufek fzego rwstąpiło obniżenie 
j ego wartości dla ochrony zdrowia bądź wskutek czego 
nie odpowiada' On ustalonym dla niego warunkom ja
kości. 

Wyrób i , obrót środków farmaceutycznych, artykułów 
sanitarnych oraz środków odurzających. 

Art. 9. 1. , Wolno wyrabiać i wprowadzać do obrotu 
jedynie te surowce farmaceutyczne i leki gotowe, które 
są wymienione w urzędowym spisie leków bądź w: jnnym 
wykazie, ustalonym przez Min istra Zdrowia, jeieli laŚ 

'chodzi o surowce farmaceutyczne i leki gotowe, stosowane 
,w lecznictwie zwierząt - w wykazie ustalonym przez 
Ivliriistrów 'Zdrowia oraz Rolnictwa, i Refófm Relnych. 

2. Przepisy o urzędowym' spisie leków i innych wy- _ 
kazach określonych w ust. 1 ustala Minister Zdrowia 
w drodze rozporządzenia wydanego w porozumieniu 
z Przewodniczącym P ailstwowej Komisji Planowania Go
sP9darczego, a jeśli chodzi o wykaz surowców farmaceu
tycznych i leków gotowych stosowanych w lecznictwie 
zwierząt - ponadto .łącznie z Ministrem Rolnictwa i Re
form Rolnych. 

3. Do ,wyrobu leków recepturowych wolno używać 
jedynie surowców farmaceutycznych i leków gotowych, 
określonych w ust. l. 

Art. 10. Wyrób leków recepturowych może odbywać 
s ~ ę wyłącznie w aptekach, a jeśli chodzi o leki receptu
rowe, wyrabiane w celu stosowania w lecznictwie zwie
rząt - ponadto w zakładach leczniczych dla zwierząt. 

Art. 11. 1. Surowce farmaceuty€zne, leki gót'owe · 
oraz artykuły sanitarne wolno z zastrzeżeniami określo
nymi w ust. 2 wytwarzać j ~dynie na podstawie zezwo
lenia Ministra Zdrowia bądź upoważnionej przez niego 
władzy. _ ' 

2. Minister Zdrowia móże określić w drodze rozpo
rządzenia, które surowce farmaceutyczne i artykuły sa
rutame wolno wytwarzać bez zezwolenia. 

3. Uprawnienia Ministra Zdrowia określone w ust. 
1 i 2 przysługUją odpowiednio w odn;esien; u do surow
ców f'armaceutycznych i leków gotowych. stosowanych 
wyłącznie w lecznictwie zwierząt . Ministrowi Rolr~ictwa 

i Reform Rolnych, działającemu w porozumieniu z Mi-
nistrem Zdrowia. ' 

4. Przepisy ust. 1 i 2· nie dotyczą surowców farma
ceutycznych, leków gotowych oraz artykułów sanitar
nych, wytwarzanych przez zakłady podległe Ministrom 
Obrony Narodowej oraz Bezpieczeilstwa Publicznego, 
a przeznaczonych dla celów lecznictwa wojskowego bądź 
bezpieczeństwa publicznego. -

Art. 12. 1/; Obrót hurtowy środkami farmaceutycznymi 
i_ artyl{Ułan~i ~anitarnymi może odbywać się jedynie w 
hurtowniach (składnicach) farmaceutycznych oraz w apte
kach otwartych - na podstawie zezwolenia Minist!'a 
Zdrowia bądź upoważnionej przez niego władzy, a jeśli 
'chodzi o środki fa rniaceutyczne, przeznaczone do stoso
wania w leczn ictwie zwierząt - także w innych zakła
dach - na podstawie zezwolenia Ministra ,Rolnictwa, 
i Reform Rolnych, działającego w porozumieniu z Mi-
rustrem Zdrowia. / 

. 2. Przepis ust. l , nie dotyczy lJurtowni (składnic) 
farmaceutycznych i , aptek, podległych Mińistrom Obl:"o
ny Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego. 

Art. 13. Minister Zdrowia ustali w drodze rozpo
rządzenia wydanego w porozumieniu z Przewodniczącym 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, a jeśli 
chodzi' o środki farmaceutyczne, stosowane w lecznictwie 
zwierząt - także w porozumien 'u z Ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych, tryb udzielania zezwoleil 
określonych wart. 11 i 12. 

Art. 14. 1. Oprót detaliczny środkami farmaceutycz
nymi i artykułami sanitarnymi może odbywać się -
z zastrzeżeniami określonymi w ust. 1 i 2 --: j~dynie 
w aptekach. . ' , 

2. Minister Zdrowia określi, jakie 'środki far maceu-
tyczne i artykuły Sanitarne wolno wprowadzać do obrotu 
ró,wnież w innych miejs<;ach publicznej sprzedaży, a w 
porozumieniu z l\<~in istrenl Handlu Wewn'ęii·z.,.ie:go - wa-

/ 
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runki, na jakich obrót może się w tych miejscach odby

wać., ' . 
3. Obrót detali1:zny środkami farmaceutycznyml 

może odbywać się róvmież za pośrednictwem państwo~ 
wych zakładów leczniczych dla zwierząt, j~żeli środ~l 
te są przeznaczone , do, wyłącznego stosowania w le1:znt
ctwie zwierząt. 

'Art. 15. 1. W każdym zakładzie, w którym wyrabia 
się bądź wprowadza do 'obrotu środki far~naceutyc~~, 
powinno znajdować się l~ontrolne labo atoM.um, umozh
wiające zbadanie tożsamości i jakości wyrablanych przez 
zakład bądź wprowadzanych do obrotu środków farma-
ceutycznych. . 

, 2. Minister Zdrowia może zwalniać poszczególne za
, kłady lub ich kategorie od obowiątku prowadzenia kon-

trolnych laboratoriów. • 
Art. 16. 1. Minister Zdrowia w drodze rozporządzeń 

ustali dla środków farmaceutycznycl} i artykułów sani-
tarny1:h: ' ' """ ' ..... , I'Y '" ., 

l) warunki,dotyczące skład\l, jakości oraz metod ba
dania, 

2) sDosób oznaczania, 
3) ~arunki, jakim powinny Odpowiadać' miejsca wy

robu, przechowywania bądź obrotu hurtowego, a w 
szczególności· ilość i wyposaźenie laboratoriów kon-
trolnych, , 

4) kwalifikacje personelu zatrudnionego przy wyrobie 
i, obrocie hurtowym, 

5) ~posób przechowywania i wprowadzania do obrótu. 
2. Rozporządzenia przewidziane w ust. 1, o ile doty

czą środków farmaceutycznych stosowanych w leczni
ctwie zwierząt, wydaje Minister Zdrowia w porozumi~
niu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych, a przewi
d ziane w ust. 1 pkt 3 i 4 - w porozumieniu z Przewod
niczącym Państwowej Korlrisji Planowania Gospodarcze
go. 

, 3. Minister , Zdrowia może ustalać w zezwoleniu 
(art. 11 bądź 12) specjalne warunki, nie przewidziane 
w rozporządzeniach wydanych na podstawie ' ust. 1. 

Art. 17. 1. Kierownik wytwórni jest ,odpowiedzialny: 
l) za wytworzenie w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami środka farmaceutycznego bądź artykułu 
sanitarnego, 

2) za ich tożsamość, ' 
3) za ich jakość przez 'okres waźności, jeżeli data waż- ' 

ności jest wskazana na opakowaniu, w braku zaś 
. daty - przez okres 3 lat oraz 

4) za ich przechowywanie w wytwórni w sposób zgod
ny z obowiąZUjącymi przepisami. 

. 2. Kierownik hurtowni (składnicy) farmaceutycznej 
jest odpowiedzialny: 
l) za przechowanie w hurtowni w sPosób zgodny 

z oboWiązującymi przepisami środka farmaceutycz
nego bądź artykułu sanitarnego, 

2) za ich tożsamość i jakość, jeżeli są one wprowadzane 
do obrotu w opakowaniach dostarczOnych przez hur
towriię oraz 

3) za ich wprowadzenie do obrotu po dacie wa~ości. 
3. Kierownik apteki jest odpowiedzialny': 

l) za wytwarzanie leków recept,urowych w sposób zgod
ny z obowiązującymi przepisami oraz za jakość uży
tych w tym celu środków farmaceutycznych, , 

2) za tożsamość i jakość środka farmaceutycznego bądź 
artykułu sanitarnego, jeśli są one wprowadzane do 
obrotu vi ~pakowaniu dostarczonym przez aptek~. 

Poz; ',. 

3) za ich wprowadzenie do 'obrotu po dacie ważności', 

oraz " " " " ,> . " ", 
4) za ich przechowanie i wydaw~e z apteki w sposób 

zgodny z obowiązującymi p~pisami. 
Art. 18. 1. ' Wyrób, przerób, przywóz, wywóz. 

przewóz wewnątrz kraju ' i tranzyt, prze1:howywa-
" nie oraz wprowadzanie do obrotu' środków odurzają

cych jest dopuszczalne jedynie dla celów le1:Zlli
czych, naukowych bądź przemysłowyCh, a to na 
podstawie zezwolenia, określającego warunki ' wy
robu, przerobu, przywozu, wywozu" tranzytu, prze
chowywania bądź wprowadzania do obrotu , tych 
środków. Zezwoleń na przywóz z zagran!icy, wywóz 7.& 

granicę i tranzyt środków odurzających udziela Minist,er 
H'andlu Zagranicznego w ,porozumieniu 'z Ministrem 
Zdrowia. Innych żezwolen, dotyczących tychś~ków, 
udziela Minister Zdrowia z tyln, że zezwoleń na wyrób 
bądź przerób eter,p etylowego - w porozumieniu z Mini-
strem Prz,emysłu Rolnego i SpożyWczego. . ' 

2. Nie wymaga zezwolenia prżerób bądź wprowadze
nie do obrotu środków odurzających, jeżeli czynności to 

. dokooywane są w aptekach dla celów le1:znkzych. 
3. Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia określi 

przepisy dotyczące wyrobu, przewozu wewnątrz kraju 
i ' tranzytu, przechowywania oraz wprowadzania do 
obrotu śrcdków odurzających. 

Art. 19.1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio 
do środków farmaceutycznych i odurzających oraz arty
kułów sanitarnych, sprowadzanych z zagranicy. 

2. K ierownik przedsiębiorstwa importującego jest 
odpowiedzialny: ' 

1) za ,tożSamość środka farmaceutycznego bądź artyku-
łu sanitarnego, . 

2) za ich jakość przez okres ważności, jeżeli data waż
ności jest wskazana na opakowaniu, w braku zaś tej 
daty - za jakość w chwili sprowadzenia, 

3) za ich prze1:howywanie w prmdsiębiorstwie wspo
sób zgodny z obowiązującymi przepisami. 
3. Tryb sprowadzania z, zagranicy środków farma

ceutycznych i oduI'Z8jących oraz artykułów sanitarnych 
regulują ogólne przepisy, dotyczące ,sprowadzania to
warqw z zagranicy;, o ile przepisy niniejszej ustawy nie 
stanowią inaczej. I· , 

4. Sprowadzanie z zagranicy leków gotowych !przez 
zainteresowane osoby w celu użycia na własne potrzeby 
jest dopuszczalne jedynie za zgodą Ministra Zdrowia bądź 
upoważnionej prz~z niego wła~, a je$li chodzi o leki 
gotowe stosowane wYłącznie w lecznictwie zwierząt -
za zgodą Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych bądź 
upoważnionej przez niego władzy. 

Nadzór. 

Art. 20. 1. Naczelny nadzór nad wyrobem, jakością, 
przechowywaniem i ' wprowadzaniem do obrotu środkó\v 
farmaceutycznych i odurzających oraz artykułów, sani
tarnych sprawuje Minister Zdrowia, jeśli zaś chodzi o 
środki farmaceutyczne" przeznaczOn-e do stosowania w 
leczrudwie zwierząt -w porozumieniu z Ministrem Rol
n ictwa i Reform Rolnych. Bezpośredni nadzór państwowy 
sprawują prezydia wojewódzkich rad narodowych właś.
ciwych ze względu na położenie zakładu wytwarzającego, 
przechowującego bądź wprowadzającego do obrotu. 

2. Nadzór państwowy nad środkami farmaceutycz
nymi i odurzającymi oraz artykułami sanitarnymi, wy
rabianymi, przechowywanymi bądź wprowadzanymi do 
obrotu przez zakłady podlegle Ministrom Obrony Naro-

.l 
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dowej oraz Bezpieczeństwa ' Publicznego, sprawują ci mi..-- ' bądi , wprowadza do obł-otu ~rodki farmaceutyczne -
nistro~ bądź władze' podległe przez . nich upoważnione. podlega karze aresztu do sześciu miesięcy i grzywny 

Art. 21. 1. Organom nadzoru państwowego przysłu- do 9.000 zł lub jednej J
z tych kar. 

guje prawo wstępu do pomieszczeń, w których wyr!;lbia Art. 28. Kto ogłasza bądź reklamuje jakimikol
się, przechowuje bądź wprowadza do obrotu środki far'- Wiek sposobami środki farmaceutyczne w formie za
maceutyczne i odurzające oraz artykuły sariitarne, wierającej Informacje lecznicze, mogące wprow,adzić 

. w błąd, bądź środki farmaceutyczne nie dopuszczone do 
8 takźe.. prawo bezpłatnego pobierania prób w celu do- obrotu w kraju _ podlega karze aresztu do trzech >nie-
konania badań. . 

2. Srodki farmaceutyc-me i odurzające oraz artykuły sięcy i grzywny do 4.500 zł lub jednej z tych kar. 
Art. 29. Kto bez zezwolenia lub niezgoonie z wa

sanitarne zepsUte, sfałszowane bądź podrobione lub po-
. dejrzane Q. takie właściwości, a ~lde nieprawnie posiada-:- runkami zezwolenia , wyrabia, przerabia, przywozi z za-

granicy, wywozi za granicę, przewozi, przechowuje lub 
~e środki odurząjące i substancje bądź p}"zedmioty podej- wprowadza do obrotu środki odurzające _ podlega karze 
rzane ° zawartość środków odurzających, podlegają za-.. więzienia do lat pięciU i grzywny. 
jęciu przez organa nadzoru państwowego. \. Art. 30. Kto bez zalecenia leKarza używa środka 

Art. 22. Minister sprawujący nadzór określony w\ odurzającego w towarzystwie innej osoby - podlega 
art. 20 może zlecić wybitnym specjalistom bądź podle- karze aresztu do jednego roku i grzywny lub jednej 
głym sobie placówkom naukowo-badawczym sprawOwa- z tych kar. . 
nie nadzoru ' fachowego nad wyrobem środków farma_o Art. 31. W raZie skazania za przestępstwo~\{re- , 
ceutycznych i odurzających oraz artykułów sanitarnych. ślone wart. 26, 27, 29 i 30 może być orzeczony przepa- \ 

Art. 23. 1. Szczegółowe przepisy, regulujące tryb dek środka farmaceutycznego lub odurzającego albo 
przeprowadzania nadzoru nad wyrobem,przechowywa- artykułu sanitarnego, stanowiącego przedmiot przestęp
niem i wprowadzaniem do obrotu środków farmaceutycz- stwa, jak równieź narzędzi i przyborów, które -słuźyły 
nychi odUrzających oraz artykułów sanitarnych, a także lub były przeznaczon do jego popełnienia. 

' uprawnienia organów nadzo~ ustala Minister Zdrowia Art. 32. Kto narusza przepisy wydane na pOdsta
w drodze rozporządzenia wydanego za zgodą Prezesa wie art. 18 ust. 3 - podlega karze aresztu do trzech mie
Rady Min:istrów w porozumieniu z Przewodriiczącym sięcy i grzywny do 4.500 zł lub jednej z tych kar. 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, a jeśli Art. 33. Kto utrudnia organom nadzoru wykony
('hod:zJi o środki farmaceutyczne stosowane w lecznictwie wanie ich czynności urzędowych - podlega k~rze aresz
zwierząt - równici w porozumieniu z Ministrem Rolnic- tu do trzech miesięcy i g~z;..my do 4.500 zł .lub jednej 
twa . i Reform Rolnych. z tych kar. . 

2. Szczegółowe przepisy w sprawach określonych Art. 34. W sprawach określonych wart. 28, 32 i 33 
w ust. 1 dotyczące zakładów podległych Ministrom Obro- orzeka się ,w trybie postępowania karno-adminiStracyj
ny Narodowej oraz · Bezpieczeństwa Publicznego ustalaj ą 
ci ministrowie. 

Art. 24. 1. Badania środków farmaceutycznych i odu
rzających oraz arty~ułów sańitarnych pr-Leprowadzają 
organa nadzoru bądź na ich zlecenie placówka naukowo
badawcza , wyznaczona przez Ministra Zdrowia. 

2. Minister Zdrowia określi , w drodze rozporządze
nia zasady przeprowadz.ania , badań, o których mowa 
w ust. 1, a w porozumieniu z Ministrem Finansów _ 
zasady pobierania opłat za. te badania. 

Art. 25. 1. Osoba, nie będąca wytwórcą lub im
porterem, u której pobrano próbę (art. 21 ust. 1) moźe 
żądać od właściwego wYtwórcy bądźimporteni. b~zpłat
neg~ dostarczenia środka farmaceutycznego lub odurza
jiłcego albo artykułu saqitarnego w ilości równej po
branej próbie· bądź teź zwrotu jego równowartości we
dług ceny hurtowej. 

2. / ":ytwórca bądź' importer obowiązany jest do
starczyć Ilość równą pobranej próbie bądź zwrócić jej 
r~wn.owaZ:ość w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzyma
rua ządama popartego urzędowym dowodem pobrania 
próby. 

Przepisy karne. 

Art. 26. Kto pOdrabia, fałszuje albo wprowadza do 
obrotu środki farmaceutyczne bądź artykuły sanitarne 
podrobione, sfałszowane lub zepsute, albo też wyrabia, 
przechowuje lub wprowadza do obrotu środki farma
ceutyczne bądź artykuły sanitarne z naruszeniem prze
pisów wydanych na podstawie art. 16 ust. 1 lub wa
runków określonych w zezwoleniu (art. 11 i 12) - pod-

• lega karze więzienia do trzech lat i grzywny. ' 
-Art. 27. Kto bez zezwolenia wyrabia lub wprowa

dza do obrotu środki farmaceutyczne bądź artykuły sa- . 
nitame albo z naruszeniem przepisu art. 9 wyrabia 

nego. 
Przepisy końcowe. 

Art. 35. 1. Uchyla się dotychczasowe przepisy 
w zakresie unormowanym ni'niejszą usta\vą, a w szcźe-
gólności: . 

1) art. 13 ustawy z dnia 15 czerwca 1939 1'. o publicz
nej służbfe zdrowia (Dz .. U. R. P. Nr 54, poz. 342), 

2) ustawę z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie 
substancji i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. 
Nr 72, poz. 559) oraz 

3) art. 11 i 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźli
'"'J'ch chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. Nr 77, 
poz. 673) z późniejszymi zmianami. 
2. Do czasu wydania rozporządzeń przewidzianych 

w niniejszej uStawie utrzymuje , się w mocy rozporzą
dzenia i zarządzenia ' wydane na podstawie przepisów 
wymienionych w ust. l, o ile nie są sprzeczne z niniej
szą ustawą. 

Art. 36. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
• Rady Ministrów oraz Ministrom: Zdrowia, Obrony Na
rodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Re
form Rolnych, Handlu Zagranic7..nego , oraz Sprawiedli
wości. 

Art. 37. Usta\'{a wchodzi w, życie z dniem ogło
szenia. 
I'reżydent Rzeczypospolitej: B., Bierut 
P:rezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Minister Zdrowia: T. Michejda 
Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski 

Marszałek Połski 

Minister Be,zpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb-Kocioł 
Minister I;!andlu Zag~anicinego: T. Gede ' 
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqlkowski 
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