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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 
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Informacja o możliwości zakupu wydawnictw URM 

Wydział Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że w sprzedaży znajdują się następujące wydawnictwa: 

1. Skorowidz przepisów prawnych obejmujący akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w latach 
1918-1939 oraz 1944--1992 według stanu prawnego na dzień 1 lipca 1992 r. Cena 1 egzemplarza - 90.000 zł. 

2. Książka pt. "Problemy i zasady redagowania tekstów prawnych" autorzy - Sławomira Wronkowska, Maciej 
Zieliński. Cena 1 egzemplarza 96.000 zł . 

3. Książka pt. "Współczesne modele administracji publicznej" autor- Hubert Izdebski. Cena 1 egzemplarza 45.000 zł . 

4 . Konwencja o znakach i sygnałach drogowych. sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., wraz z uzupełnieniami 
(Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42, 46, 47, 48). Cena 1 egzemplarza 21 . 700 .zł . 

5. Załączniki E3. E4. F5 i F6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji po
stępowania celnego. sporządzonej w Kyoto dnia 18 maja 1973 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 214) . Cena 1 egzemplarza 3.600 
+ koszty przesyłki 2.000 zł . 

6. Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów. sporządzona w Moskwie 
dnia 14 października 1987 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 212) . Cena 1 egzemplarza 1.200 zł + koszty przesyłki 2.000 zł . 

7 . Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego. nieludzkiego lub poniżającego 
traktowania albo karania. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 1 O grudnia 1984 r. (Dz. U. z 1989 r. 
Nr 63, poz. 378) . Cena 1 egzemplarza 3.000 zł + koszty przesyłki 2.000 zł. 

8. Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II. otwarta do podpisu w Wiedniu 
i Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r. (Dz. U . z 1989 r. Nr 17, poz. 93). Cena 1 egzemplarza 2.400 zł + koszty przesyłki 2.000 zł . 

9. Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 
1963 r. (Dz. U . z 1990 r. Nr 63, poz. 370 i 371) . Cena 1 egzemplarza 1.800 zł + koszty przesyłki 2.000 zł . 

10. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów. sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1967 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 
439) . Cena 1 egzemplarza 3.600 zł + koszty przesyłki 2.000 zł. 

11. Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych. sporządzony w Paryżu dnia 24 
lipca 1971 (Dz. U. z 1990 r. 82, poz. 474). Cena 1 egzemplarza 4 .800 zł + koszty przesyłki 2.000 zł. 

12. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginię
ciem. sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112) . Cena 1 egzemplarza 7.200 zł + koszty 
przesylki 2 .000 zł . 

13. Przepisy żeglugowe na śródlądowych drogach wodnych. stanowiące załącznik do zarządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. (załącznik do Monitora Polskiego z 1992 r. Nr 4, poz. 20) . Cena 1 egzemplarza 
52.000 zł . 

14. Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską 
a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, sporządzona w Brukseli dnia 16 grudnia 
1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 17, poz. 69) . Cena 1 egzemplarza 43.000 zł . 

15. Konwencja wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej. sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r. Protokół 
montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzony w Montrealu dnia 16 września 1987 r. (Dz. U. 
z 1992 r. Nr 98, poz. 488 i 490) . Cena 1 egz. 4 .200 zł. 

16. Umowa między Polską Rzecząpospolitą ludową a Republiką Finlandii w sprawie wzajemnego znoszenia 
przeszkód w handlu. sporządzona w Helsinkach dnia 29 września 1976 r. (załącznik do Dz. U. z 1993 r. Nr 38, poz. 173) . Cena 
1 egzemplarza 22.000 zł . 

17. Wykaz towarów i usług dla celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie 
(załącznik do Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 252) . Cena 1 egzemplarza 57 .000 zł . 

18. Stawki celne na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej. Republiki Słowackiej i Republiki Węgier 
(załącznik do Dz. U. z 1993 r. Nr 56, poz. 254) . Cena 1 egzemplarza 66.000 zł . 

19. "Godło Rzeczypospolitej Polskiej". ustalone ustawą z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach 
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60) w formacie 33.5 x 47 cm. Cena 1 egzemplarza 1.500 zł. 

Wszyscy zainteresowani tymi wydawnictwami proszeni są o dokonanie wpłaty na konto bankowe Wydziału Wydawnictw 
Urzędu Rady Ministrów w BPH w Krakowie, XVI O/W-wa, nr 320010-1717 -139-110 i podanie liczby zamawianych egzemplarzy 
oraz adresu odbiorcy. 

Ponadto wyżej wymienione wydawnictwa można nabywać w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 
Nakład wydawnictw jest o·graniczony. 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/11 . 00-979 Warszawa P-1. 

Reklsmacje z powodu niedor,czenia poszczególnych numerów zglaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urz,du Rady Ministrów. ul. Powsińska 69(71. 
00-979 Warszawa. P-1 . do 15 dni po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numeru . 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urz,du Rady Ministrów. 
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