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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ 

z dnia 8 października 1993 r. 

w sprawie typów aptek kolejowych. zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów 
oraz wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia tych aptek. 

Na podstawie art. 48 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy 
z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, 
materiałach medycznych, aptekach, 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. Ustala się w zakładach opieki zdrowotnej, tworzo
nych przez przedsiębiorstwo państwowe " Polskie Koleje 
Państwowe", następujące typy aptek: 

1) typ I - przeznaczona do zaopatrywania osób w leki 
gotowe, leki recepturowe, środki antykoncepcyjne oraz 
materiały medyczne i inne środki dopuszczone do obrotu 
w aptekach; może także zaopatrywać kolejowe zakłady 
opieki zdrowotnej , 

2) typ II - przeznaczona do zaopatrywania osób w leki 
gotowe, środki antykoncepcyjne oraz materiały medycz
ne i inne środki dopuszczone do obrotu w aptekach; może 
także zaopatrywać kolejowe zakłady opieki zdrowotnej, 

3) typ 111- przeznaczona do zaopatrywania w leki gotowe, 
leki recepturowe oraz materiały medyczne osób przeby
wających w szpitalu lub innym zakładzie udzielającym 
całodobowych świadczeń zdrowotnych, w którym zo
stała utworzona; apteka może także produkować płyny 
infuzyjne, 

4) typ IV - przeznaczona do zaopatrywania w leki gotowe 
i materiały medyczne osób przebywających w szpitalu 
lub innym zakładzie udzielającym całodobowych świad
czeń zdrowotnych, w którym została utworzona. 

§ 2. 1. Apteki typu I i III wykonują zadania, o których 
mowa w § 1 pkt 1 i 3, oraz czynności określone wart. 36 ust. 
2 ustawy z dnia 10 październ ika 1991 r. o środkach far 
maceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurto
wniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 1 05, poz. 452 
oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211 ), zwanej dalej 

"ustawą" · 

2. Apteki typu II i IV wykonują zadania, o których mowa 
w § 1 pkt 2 i 4, oraz czynności określone wart. 36 ust. 2 pkt 
3-6 ustawy. 

§ 3. 1. Lokal apteki typu I powinien posiadać powierz
chnię funkcjonalną, składającą się z następujących wydzielo
nych pomieszczeń : 

1) izby ekspedycyjnej, 

2) izby recepturowej, 

3) magazynu, 

4) zmywalni, 

5) destylatorni, 

6) pomieszczenia administracyjno-socjalnego. 

2. Lokal apteki typu II powinien posiadać powierzchnię 

funkcjonalną, składającą się z pomieszczeń wymienionych 

w ust. 1 pkt 1, 3 i 6. 

3. Lokal apteki typu III powinien posiadać powierzchnię 

funkcjonalną, składającą się z wydzielonych pomieszczeń : 

1) izby ekspedycyjnej, 

2) izby recepturowej, 

3) magazynu, 

4) zmywalni, 

5) destylatorni, 

6) sterylizatorni, 

7) komory przyjęć leków, 

8) pomieszczenia administracyjno-socjalnego. 

4. Lokal apteki typu IV powinien posiadać powierzchnię 

funkcjonalną składającą się z pomieszczeń wymienionych 
w ust. 3 pkt 1, 3, 7 i 8. 

§ 4. 1. Podstawowe wyposażenie aptek typu I II 

stanowią : 

1) stół ekspedycyjny, 

2) szafy (regały) ekspedycyjne, 

3) regały (szafy) magazynowe, 

4) lodówka do przechowywania leków, 

5) wagi, 

6) szafa metalowa na środki odurzające. 

2. W aptece typu I powinny znajdować się ponadto: 

1) stół recepturowy, 

2) stół kryty laminatem, 

3) szafka na leki z grupy trucizn, 

4) destylator, 
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5) szkło, naczynia i utensylia recepturowe, 

6) szafka do jałowego sporządzania leków, jeśli apteka 

takie wykonuje. 

3. Podstawowe wyposażenie aptek typu III stanowią: 

1) stół ekspedycyjny, 

2) szafy ekspedycyjne, 

3) regały (szafy) magazynowe, 

4) stół recepturowy, 

5) loża do jałowego przygotowywania leków, 

6) stół laboratoryjny, 

7) digestorium, 

8) zestaw do rozpuszczania, sączenia i rozlewania płynów 

infuzyjnych, w przypadku wykonywania tych płynów, 

9) sterylizator, 

10) destylator, 

11) lodówki, 

12) szafa metalowa na środki odurzające, 

13) wagi, 

14) szkło, naczynia i utensylia recepturowe. 

3. Podstawowe wyposażenie aptek typu IV stanowią: 

1) stół ekspedycyjny, 

2) szafy (regały) ekspedycyjne, 

3) regały (szafy) magazynowe, 

4) lodówka, 

5) szafa metalowa na środki odurzające, jeśli apteka te 

środki prowadzi. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia . 

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : Z. Jaworski 

460 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 13 października 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług 

oraz podatku akcyzowego w imporcie. 

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 080240000, 080250000, 080290100, 

1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku ak- 080290300, 080290500, 080290800, 
cyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) zarządza 080300100, 080410000, 080420100, 
się, co następuje: 080430000, 080440100, 080440900, 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodar-
080450000, 080510 110, 080510150, 

080510190, 080510210, 080510250, 
czej z Zagranicą z dnia 18 czerwca 1993 r. w sprawie wykazu 

080510290, 080510310, 080510350, 
towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów 

i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 55, 
080510390, 080510410, 080510450, 

080510490, 080510700, 080510900, 
poz. 252) wprowadza się następujące zmiany: 

080520100, 080520300, 080520500, 
1 ) w wykazie towarów i usług, których przywóz lub świad- 080520700, 080520900, 080530100, 

czenie z zagranicy jest objęte stawką podatku w wyso- 080530900, 080540000, 080590000, 
kości 7%, stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządze- 080620110, 080620120, 080620180, 
nia, wprowadza się następujące zmiany: 080620910, 080620920, 080620980, 

a) skreśla się pozycje towarowe określone kodem peN: 080720000, 081090100, 081090300, 

080110100, 080110900, 080120000, 130219910, 200811910, 200811990, 

080130000, 080212100, 080212900, 620329110, 


