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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 26 sierpnia 2002 r.
w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rzàdu
równowa˝nika pieni´˝nego w zamian za wy˝ywienie oraz wysokoÊci tego równowa˝nika.
Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca
2001 r. o Biurze Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298
i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rzàdu, zwany
dalej „funkcjonariuszem”, otrzymuje równowa˝nik
pieni´˝ny w wysokoÊci 100% wartoÊci pieni´˝nej przys∏ugujàcej mu normy wy˝ywienia, w przypadku gdy
warunki pe∏nienia s∏u˝by lub wzgl´dy techniczno-organizacyjne uniemo˝liwiajà korzystanie z wy˝ywienia
przys∏ugujàcego w naturze.
2. Funkcjonariusz w s∏u˝bie kandydackiej otrzymuje równowa˝nik pieni´˝ny za czas urlopów i ca∏odobowych przepustek w wysokoÊci równej 100% wartoÊci
pieni´˝nej normy wy˝ywienia „P”.
§ 2. WysokoÊç równowa˝nika pieni´˝nego przys∏ugujàcego w zamian za wy˝ywienie jest równa wysokoÊci pieni´˝nej normy wy˝ywienia przys∏ugujàcej funkcjonariuszowi na podstawie odr´bnych przepisów.
§ 3. Wyp∏ata równowa˝nika pieni´˝nego nast´puje w formie gotówki lub przelewem na wskazane

przez funkcjonariusza konto, z do∏u za okresy miesi´czne.
§ 4. W przypadku braku mo˝liwoÊci przygotowania
funkcjonariuszowi w s∏u˝bie kandydackiej wy˝ywienia
w naturze lub zlecenia wy˝ywienia w palcówkach gastronomicznych — otrzymuje on równowa˝nik pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie w wysokoÊci 100% wartoÊci pieni´˝nej przys∏ugujàcej mu normy wy˝ywienia
„P” powi´kszony o 100%.
§ 5. Równowa˝nika nie wyp∏aca si´, jeÊli funkcjonariusz nie skorzysta∏ z wy˝ywienia przys∏ugujàcego
w naturze z przyczyny niezawinionej przez organizatora wy˝ywienia.
§ 6. Funkcjonariusz nie otrzymuje równowa˝nika
pieni´˝nego w zamian za wy˝ywienie w okresie przebywania na leczeniu w publicznych zak∏adach opieki
zdrowotnej.
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 26 lipca 2002 r.
w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
Na podstawie art. 79 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126,
poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141,
poz. 1181) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ procedury Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej okreÊlajàce:
1) utrzymanie w∏aÊciwego stanu technicznego i sanitarnego lokalu hurtowni farmaceutycznej,
2) zasady przechowywania produktów leczniczych,
3) zasady i tryb przyjmowania i wydawania produktów leczniczych,
4) warunki transportu i za∏adunku produktów leczniczych,
5) prawid∏owe prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,

6) sposób powierzania zast´pstwa osoby wykwalifikowanej, odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni.
§ 2. 1. Hurtownia farmaceutyczna sk∏ada si´ co najmniej z komory przyj´ç, pomieszczenia magazynowego, pomieszczenia ekspedycyjnego oraz pomieszczenia administracyjnego i socjalnego; komora przyj´ç
i pomieszczenie ekspedycyjne muszà posiadaç odr´bne wejÊcia.
2. W lokalu, o którym mowa w ust. 1, przewiduje si´
ciàgi komunikacyjne, takie jak korytarze i przejÊcia pomi´dzy poszczególnymi pomieszczeniami hurtowni,
odpowiednie do charakteru wykonywanych zadaƒ.
3. Pomieszczenia magazynowe hurtowni farmaceutycznej i ich otoczenie utrzymuje si´ w czystoÊci
oraz zapewnia skuteczne izolowanie od warunków ze-

