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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
ORAZ OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 15 lutego 1999 r. 

w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze
czypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 
40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, 
z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, 
z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, 
Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz 
z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. W okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 25 
czerwca 1999 r. przeprowadzony zostanie na terenie 
kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1980 r. 

2. Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowych ko
misji lekarskich i powiatowych komisji poborowych 
w terminie określonym w ust. 1 podlegają, oprócz uro
dzonych w 1980 r., także mężczyźni urodzeni w latach 
1975-1979, którzy dotychczas nie stawili się do pobo
ru. 

3. Do komisji, o których mowa w ust. 2, wzywa się 
także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili 
się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojsko
wej. 

§ 2. Do stawienia się przed powiatowymi komisja
mi lekarskimi wzywa się także: 

1) poborowych urodzonych w latach 1971-1979, 
uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo 
niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojsko
wej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za
kończeniem poboru, 

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojsko
wej bez przeniesienia do rezerwy, uznanych ze 
względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych 
do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej nie
zdolności upływa przed zakończeniem poboru, 

3) poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne 
ustalenie zdolności do czynnej służby wojskO
wej. 

§ 3. Do stawienia się przed powiatowymi komisji 
pOborowymi wzywa się również: 

1) poborowych urodzonych w latach 1971-1979, któ
rzy złożyli wnioski: 
a) o odroczenie służby wojskowej ze względu na 

konieczność sprawowania bezpośredniej opieki 
nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospo
darstwa rolnego, 

b) o skierowanie ich do służby zastępczej, 

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby woj
skowej bez przeniesienia do rezerwy, ze względu 
na sprawowanie bezpośredniej opieki nad człon
kiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rol
nego. 

§ 4. Do poboru wzywa się również kobiety urodzo
ne w latach 1975-1981, które w roku szkolnym 
1998/99 kończą naukę w średnich i pomaturalnych (po
licealnych) szkołach medycznych. 

§ 5. Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wy
znacza się na dzień 24 marca 1999 r. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia .. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

Minister Obrony Narodowej: 
J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 10 lutego 1999 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i warunków sprowadzania z zagranicy środków 
farmaceutycznych i materiałów medycznych dla użytkowników indywidualnych: 

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 10 paź
dziernika 1991 r. o środkach farmaceutycznych, mate-

riałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji 
Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. 
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Nr 16, poz. 68 i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, 
poz. 369, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. 
Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 27 marca 1995 r. w sprawie zasad 
i warunków sprowadzania z zagranicy środków far
maceutycznych i materiałów medycznych dla użyt
kowników indywidualnych (Dz. U. Nr 42, poz. 220 
i z 1996 r. Nr 95, poz. 442) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 wyrazy "ubezpieczeniem społecznym lub 
uprawnionego na podstawie odrębnych przepisów 
do bezpłatnej pomocy leczniczej" zastępuje się wy
razami "ubezpieczeniem zdrowotnym albo upraw
nionego do zaopatrzenia w leki i materiały medycz
ne, finansowanego ze środków budżetu państwa 
na podstawie odrębnych przepisów"; 

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) importu docelowego indywidualnego - na 

rzecz pacjenta objętego opieką innych niż wy
mienione w pkt 1 zakładów opieki zdrowotnej, 
jak również objętego opieką lekarza wykonu
jącego określonego rodzaju praktykę lekar
ską·"; 

3) § 3-5 otrzymują brzmienie: 
,,§ 3.1. Import docelowy zakładowy lub import do

celowy indywidualny jest dokonywany na 
podstawie wniosku: 
1) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego 

w rozumieniu ustawy z dnia 6 lutego 
1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 
i Nr 75, poz. 468, oraz z 1998 r. Nr 117, 
poz. 756, Nr 137 poz. 887, Nr 144, 
poz. 929 i Nr 162, poz. 1116) lub lekarza, 
który zawarł z Kasą Chorych umowę 
upoważniającą go do wystawiania re
cept na leki i materiały medyczne refun
dowane - w odniesieniu do osób obję
tych ubezpieczeniem zdrowotnym, 

2) lekarza publicznego zakładu opieki zdro
wotnej utworzonego przez Ministra 
Obrony Narodowej - w odniesieniu do 
osób, o których mowa wart. 69 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech
nym obowiązku obrony Rzeczypospoli
tej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, 
Nr 40, poz. 174, Nr 54, poz. 254, z 1994 r. 
Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, 
Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. 
Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, 
poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. 
Nr 162, poz. 1114 i 1126), lub Ministra 
Sprawiedliwości - w odniesieniu do 
osób pozbawionych wolności, lub inne
go publicznego zakładu opieki zdrowot
nej w przypadkach uprawniających te 
osoby - na podstawie odrębnych prze
pisów - do korzystania ze świadczeń 

zdrowotnych innych publicznych zakła
dów opieki zdrowotnej. 

2. Wzór wniosku o sprowadzenie z zagranicy 
środków lub materiałów w ramach impor
tu docelowego: 
1) zakładowego - stanowi załącznik nr 1 

do rozporządzenia, 
2) indywidualnego - stanowi załącznik 

nr 2 do rozporządzenia. 
§ 4. Wniosek o sprowadzenie z zagranicy środków 

lub materiałów w ramach importu docelowe
go: 

1) zakładowego wystawia w jednym eg
zemplarzu lekarz leczący pacjenta 
w szpitalu; wniosek ten opiniuje ordyna
tor oddziału szpitalnego albo kierownik 
kliniki i akceptuje dyrektor szpitala, 

2) indywidualnego wystawia w dwóch eg
zemplarzach lekarz leczący pacjenta 
ambulatoryjnie; kopię wniosku załącza 
się do dokumentacj i medycznej pacjen
ta. 

§ 5.1. Potwierdzenia zasadności wniosków, o któ
rych mowa w § 4, dokonuje, z zastrzeżeniem 
ust. 2, lekarz specjalista wyznaczony przez 
Kasę Chorych, której członkiem jest pacjent, 
zwaną dalej «właściwą Kasą Chorych». 
Wniosek zatwierdza i wystawia zamówienie 
właściwa Kasa Chorych. 

2. Potwierdzenia zasadności wniosków na 
rzecz osób, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 2, poddanych leczeniu w publicznych 
zakładach opieki zdrowotnej dokonuje le
karz specjalista wyznaczony odpowiednio 
przez Szefa Służby Zdrowia Ministerstwa 
Obrony Narodowej lub Naczelnego Lekarza 
Więziennictwa. Wnioski zatwierdza i wysta
wia zamówienie odpowiednio: Szef Służby 
Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej 
lub Naczelny Lekarz Więziennictwa."; 

4) w § 6 skreśla się ust. 1 i 2 oraz oznaczenie ust. 3; 

5) w § 7 skreśla się ust. 1 i 2 oraz oznaczenie ust. 3; 

6) w § 8 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Potwierdzenia zasadności wniosku oraz zatwier
dzenia i wystawienia zamówienia zgodnie z § 5 do
konuje się bez zbędnej zwłoki w późniejszym termi
nie."; 

7) w § 13 wyrazy ,,§ 6 i 7" zastępuje się wyrazami 
,,§ 5"; 

8) w § 14 w ust. 1 wyrazy ,,§ 6 i 7" zastępuje się wyra
zami ,,§ 5"; 

9) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Apteką właściwą do wydania środka lub mate

riału sprowadzanego z zagranicy w ramach im
portu docelowego indywidualnego jest apteka 
ogólnodostępna, o której mowa w § 18 ust. 3, 
wskazana przez właściwą Kasę Chorych, 
a w odniesieniu do osób określonych w § 3 
ust. 1 pkt 2 - apteka zakładowa albo ogólnodo
stępna wskazana odpowiednio przez Szefa 
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Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodo
wej lub Naczelnego Lekarza Więziennictwa."; 

10) w § 16: 
a) w ust. 1 wyrazy "Mz/Pom-32" zastępuje się wy

razami "Mz/Pom-31", 
b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie: 

,,2. Wydawanie środków i materiałów sprowa
dzanych w ramach importu docelowego in
dywidualnego oraz importu, o którym mowa 
w § 18, odbywa się na zasadach określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 45 
ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech
nym ubezpieczeniu zdrowotnym. 

3. Koszt środków i materiałów wydawanych 
pacjentom w ramach importu docelowego 
jest refundowany przez właściwą Kasę Cho
rych, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Koszt środków i materiałów wydawanych 
osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 
w ramach importu docelowego indywidual
nego jest refundowany aptece, po wniesie
niu opłaty wymienionej w ust. 1, ze środków 
budżetu państwa, w części dotyczącej odpo
wiednio Ministra Obrony Narodowej i Mini
stra Sprawiedliwości."; 

11) § 17 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 17. W ramach importu docelowego zakładowe

go może być sprowadzony środek lub mate
riał na rzecz pacjenta nie objętego ubezpie
czeniem zdrowotnym lub nie uprawnionego 
do zaopatrzenia w leki i materiały medyczne 
finansowane ze środków budżetu państwa 
na podstawie odrębnych przepisów."; 

12) w § 18 w ust. 1 i 3 wyrazy "ustawy z dnia 10 paź
dziernika 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)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 
10 października 1991 r. o środkach farmaceutycz
nych, materiałach medycznych, aptekach, hurtow
niach i Inspekcji Farmaceutycznej"; 

13) w § 19 w ust. 1 po wyrazach ,,0 których mowa 
w § 18 ust. 1" dodaje się wyrazy Iloraz na prowa
dzenie importu indywidualnego"; 

14) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują 
brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 2. 1. Wnioski na sprowadzenie z zagranicy środ
ków i materiałów w ramach importu docelowego indy
widualnego, złożone przed dniem wejścia w życie ni
niejszego rozporządzenia, załatwiane są przez właści
wą Kasę Chorych lub odpowiednio Szefa Służby Zdro
wia Ministerstwa Obrony Narodowej lub Naczelnego 
Lekarza Więziennictwa. 

2. Środki i materiały, na które wystawione zostało 
zamówienie przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, są wydawane przez aptekę na podsta
wie recepty według wzoru Mz/Pom-31. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: 
W. Maksymowicz 




