
Dziennik Ustaw Nr 84 - 1571 Poz. 394 i 395 

1) pracowników pedagogicznych: dyrektora, psychologa 
i pedagoga, 

2) specjalistów z zakresu : prawa, medycyny, socjologii itp., 
3) pracowników ekonomicznych, administracyjnych i ob

sługi. 

2. Ośrodek powinien stale zatrudniać co najmniej 
dwóch pracowników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 
w tym co najmniej jednego z kwalifikacjami pedagogicznymi . 

3. Ośrodek powinien zapewnić sobie stałą współpracę 
specjalistów z zakresu prawa i medycyny. 

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników 
ośrodka określają odrębne przepisy. 

§ 7. 1. Pracownicy ośrodka , wykonując zadania zgod
nie z powierzonym zakresem, odpowiadają za jakość i wyniki 
pracy w sprawach, które prowadzą, oraz za przestrzeganie 
tajemnicy w sprawach rodzinnych, będących przedmiotem 
działalności ośrodka. 

2. Statut ośrodka określa zakres zadań poszczególnych 
pracowników. 

§ 8. Ośrodek prowadzi następującą dokumentację: 

1) dotyczącą kandydatów na rodziców zastępczych , pra
cowników rodzinnych domów dziecka i innych zastęp
czych form wychowania rodzinnego, 

2) dzieci kwalifikujących się do umieszczenia w zastępczej 
formie wychowania rodzinnego 

oraz: 

3) ewidencję rodzin zastępczych, rodzinnych domów dzie-
cka i innych zastępczych form wychowania rodzinnego, 

4) bank danych, 

5) księgę protokołów rady ośrodka , 

6) plany pracy, sprawozdania, analizy i opracowania staty
styczne. 

§ 9. Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi gos
podarkę finansową i materiałową na zasadach określonych 
dla tych jednostek. 

§ 10. Ośrodek używa pieczęci i tablicy urzędowej wed -
ług wzoru : "Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w .... ... " . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 1 września 1993 r. 

w sprawie typu aptek w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, 
określenia wymogów lokalowych i wyposażenia tych aptek, zasad wydawania leków i materiałów medycz

nych oraz obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami. 

Na podstawie art. 47 w związku z art. 31 ust. 4, art. 37 
ust. 3 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. 
o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, ap
tekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 
105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211 ) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. W zakładach opieki zdrowotnej podległych Mi
nistrowi Spraw Wewnętrznych, zwanych dalej zakładami 
opieki zdrowotnej. mogą być organizowane apteki zakłado 
we typu I i II w rozumieniu przepisów wydanych na pod
stawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 10 października 1991 r. 
o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, ap
tekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym. 

2. Apteki, o których mowa w ust. 1, tworzy i znosi oraz 
określa ich organizację wewnętrzną dyrektor Centralnego 
Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

§ 2. 1. Apteki, o których mowa w § 1 ust. 1, przeznacza 
się do zaopatrywania w leki i materiały medyczne zakładów 
opieki zdrowotnej dla osób uprawnionych do korzystania ze 
świadczeń zdrowotnych tych zakładów. 

2. W zakresie zadań aptek zakładowych poszczegól
nych typów stosuje się przepisy ogólnie obowiązujące. 

§ 3. 1. Apteka zakładu opieki zdrowotnej powinna posia
dać powierzchnię funkcjonalną, dostosowaną do zakresu wy
konywanych zadań i czynności, nie mniejszą jednak niż 80 m2

• 

2. Lokal apteki składa się z: 

1) części ekspedycyjnej, 

2) części recepturowej. 

3) zmywalni z suszarką, 

4) destylatorni, 

5) sterylizatorni, 
6) komory przyjęć leków, 

7) magazynu (magazynów) zapewniającego przechowy
wanie środków farmaceutycznych i materiałów medycz
nych. 

3. Ponadto lokal apteki typu II powinien posiadać : 

1) pracownię płynów infuzyjnych, 

2) laboratorium analityczne. 

4. Podstawowe wyposażenie aptek zakładu opieki 
zdrowotnej powinno odpowiadać wymogom określonym 
w ogólnie obowiązujących przepisach dla aptek zakłado
wych poszczególnych typów. 

§ 4. 1. W zakresie szczegółowych zasad wydawania 
przez apteki zakładów opieki zdrowotnej leków i materiałów 
medycznych stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Leki i materiały medyczne wydaje się z apteki do 
zakładów opieki zdrowotnej wyłącznie na podstawie recept 
lub zapotrzebowań lekarskich. 

§ 5. 1. Poza aptekami zakładów opieki zdrowotnej 
przedmiotem obrotu detalicznego mogą być środki farma
ceutyczne i materiały medyczne określone w załączniku nr 
3 do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 
10 marca 1993 r. w sprawie obrotu detalicznego środkami 
farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami 
(Monitor Polski Nr 19, poz. 186) . 

2. Obrót, o którym mowa w ust. 1, może odbywać się 
w kantynach lub innych punktach sprzedaży działających 
w zakładach opieki zdrowotnej. jeśli odpowiadają one ogól
nie obowiązującym w tym zakresie wymogom. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych : A. Milczanowski 


