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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 22 listopada 1993 r. 

w sprawie obrotu detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi poza aptekami 
w resorcie obrony narodowej. 

Na podstawie art. 47 w związku z art. 31 ust. 4 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. 1. Obrót detaliczny środkami farmaceutycznymi 
i materiałami medycznymi, poza aptekami, mogą prowadzić : 

1) zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w roz
porządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 marca 
1993 r. w sprawie tworzenia, organizacji i kontroli 
zakładów opieki zdrowotnej w resorcie obrony narodo
wej (Dz. U. Nr 23, poz. 98), 

2) pododdziały służby zdrowia jednostek wojskowych, 

3) inne jednostki organizacyjne wojskowej służby zdrowia, 

4) placówki handlowe przedsiębiorstw państwowych 

"Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe", 

5) kasyna i bufety wojskowe, 

6) hotele i internaty wojskowe, 

7) wojskowe ośrodki wypoczynkowe. 

2. Przedmiotem obrotu detalicznego mogą być wyłącz
nie środki farmaceutyczne i materiały medyczne w oryginal
nych opakowaniach jednostkowych. 

§ 2. 1. Jednostki organizacyjne określone w § 1 ust. 
pkt 1-3 mogą dokonywać obrotu detalicznego środkami 

farmaceutycznymi i materiałami medycznymi określonymi 
w załącznikach nr 1-4 do zarządzenia Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1993 r. w sprawie obrotu 
detalicznego środkami farmaceutycznymi i materiałami me
dycznymi poza aptekami (Monitor Polski Nr 19, poz. 186). 

2. Jednostki organizacyjne określone w § 1 ust. 1 pkt 
4-7 mogą dokonywać obrotu detalicznego środkami far
maceutycznymi i materiałami medycznymi określonymi w za
łączniku nr 3 do zarządzenia wymienionego w ust. 1. 

§ 3. 1. Jednostki organizacyjne określone w § 1 ust. 
pkt 1-3 oraz osoby prowadzące te jednostki muszą 

spełniać wymogi określone odpowiednio w przepisach § 2, 
4 i 6 zarządzenia wymienionego w § 2 ust. 1. 

2. Do jednostek organizacyjnych określonych w § 1 ust. 
1 pkt 4-7 stosuje się odpowiednio przepis § 3 zarządzenia 
wymienionego w § 2 ust. 1. 

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

Minister Obrony Narodowej: P. Kołodziejczyk 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 1 grudnia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rozciągnięcia niektórych przeplsow ustawy o broni, amUnicJI 
i materiałach wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz przedmioty, których używanie może 

zagrażać bezpieczeństwu publicznemu. 

Na podstawie art. 4 ust. 5 i 6 i art. 32 ustawy z dnia 31 
stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybucho
wych (Dz. U. Nr 6, poz. 43, z 1983 r. Nr 6, poz. 35, z 1988 r. Nr 
41 , poz. 324 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 29 października 1990 r. w sprawie rozciągnięcia 

niektórych przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach 
wybuchowych na poszczególne rodzaje broni białej oraz 
przedmioty, których używanie może zagrażać bezpieczeńst-

wu publicznemu (Dz. U. Nr 76, poz. 451), w § 1 pkt 
2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za 
pomocą ładunków elektrycznych, z wyjątkiem przed
miotów o średniej wartości prądu w obwodzie nie 
przekraczającej 10 mA i energii nie przekraczającej 

300 mJ, jeśli można uwolnić się od ich obezwład
niającego działania,". 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: A. Milczanowski 


