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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 10 marca 1995 r. 

w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego ilościowego na pszenicę przywożoną z zagranicy. 

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy stawek celnych określonych w taryfie celnej stanowiącej 
z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 
71, poz. 312) zarządza się, co następuje: grudnia 1994 r. w sprawie ceł na towary przywożone 

§ 1. Do dnia 31 maja 1995 r. ustanawia się kontyngent 
celny ilościowy na przywóz towarów wymienionych w załą
czniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się prefe
rencyjne zerowe stawki celne. 

§ 2. W zakresie uregulowanym w § nie stosuje się 

z zagranicy (Dz. U. Nr 138, poz. 730) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 

Załącznik do rozporządzenia Rady Minis
trów z dnia 10 marca 1995 r. (poz. 139) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENT CELNY ILOŚCIOWY 

Pozycja Kod PCN Wyszczególnienie 
Ilość 

(w tonach) 

1 2 3 4 

1001 1001 Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą: 
1001 90 - Pozostałe: 

- - Pozostały orkisz, pszenica zwykła i mieszanka żyta z pszenicą: 
1001 9099 O - - - Pozostałe 500000 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 27 lutego 1995 r. 

w sprawie uprawnień do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego użytku 
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób przewlekłych 

wrodzonych, nabytych lub zakaźnych. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne 
(Dz. U. Nr 94, poz. 422 i z 1994 r. Nr 111, poz. 535) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Leki. preparaty diagnostyczne i sprzęt jedno
razowego użytku są, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wydawane 
bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnoś
cią na podstawie recepty, w razie zachorowania na choroby 
przewlekłe wrodzone, nabyte lub choroby zakaźne : 

1) fenyloketonurię do diet eliminacyjnych, 

2) celiaklię i zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, 

3) mukowiscydozę, 

4) chorobę nowotworową, 

5) padaczkę, 

6) miastenię, 

7) chorobę psychiczną, 

8) upośledzenie umysłowe z orzeczonym inwalidztwem, 

9) karłowatość przysadkową u dzieci, 

10) gruźlicę, 

11) cukrzycę, 

12) jaskrę, 

13) niektóre choroby układu krążenia. 

2. Leki i preparaty diagnostyczne, o których mowa 
w ust. 1, są wydawane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub 

częściową odpłatnością do wysokości ustalonego, zgodnie 
z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach 
odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. Nr 94, poz. 422 
i z 1994 r. Nr 111, poz. 535), limitu ceny. 

3. Recepty na insuliny wysokooczyszczone pochodze
nia zwierzęcego i ludzkiego mogą być wystawiane wyłącznie 
chorym na cukrzycę insulinozależną i cukrzycę ciężarnych 
oraz w innych przypadkach stanowiących bezwzględne 
wskazania lekarskie. 

§ 2. Wykaz leków, preparatów diagnostycznych i sprzę
tu jednorazowego użytku wydawanych bezpłatnie, za opłatą 
ryczałtową lub częściową odpłatnością, ze względu na 
choroby wymienione w § 1, ustalają załączniki nr 1-3 do 
rozporządzen ia . 

§ 3. W przypadku chorób wymienionych w § 1 leki 
wydawane bezpłatnie wypisuje się na receptach wzoru 
MzjPom-34, a środki odurzające i niektóre środki psycho
tropowe - na receptach MzjPom-33, na zasadach okreś
lonych w odrębnych przepisach. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie uprawnień 
do nabycia leku, preparatów diagnostycznych i sprzętu 
jednorazowego użytku bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub 
częściową odpłatnością, w przypadku niektórych chorób 
przewlekłych wrodzonych, nabytych lub zakaźnych (Dz. U. 
Nr 95, poz. 472) . 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwiet
nia 1995 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski 




