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Poz. 1830 i 1831

1830
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.
Na podstawie art. 153 § 7 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Za przeprowadzenie egzaminu referendarskiego cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej otrzymujà
wynagrodzenie w wysokoÊci 0,5% miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu apelacyjnego w stawce pierwszej awansowej za ka˝dà osob´ zdajàcà egzamin, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Wynagrodzenie w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1
cz∏onek komisji egzaminacyjnej otrzymuje równie˝ za
sprawdzenie jednej pracy pisemnej.

Êci 0,6% miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego
s´dziego sàdu apelacyjnego w stawce pierwszej awansowej za ka˝dà osob´ zdajàcà egzamin.
4. Za sprawdzenie jednej pracy pisemnej przewodniczàcy otrzymuje równie˝ wynagrodzenie w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1.
§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnych dla
kandydatów na kuratorów i referendarzy sàdowych
(Dz. U. Nr 54, poz. 567).
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

3. Za przewodniczenie komisji egzaminacyjnej
przewodniczàcy otrzymuje wynagrodzenie w wysoko-

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk

1831
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej.
Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126,
poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141,
poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarzàdza si´, co nast´puje:

3) apteki ogólnodost´pne;
4) zak∏ady opieki zdrowotnej;
5) punkty apteczne;
6) sklepy zielarsko-medyczne;

§ 1. 1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej sà:
1) hurtownie farmaceutyczne;
2) przedsi´biorcy, o których mowa w art. 17 ust. 2
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Przepisy wprowadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ o wyrobach medycznych oraz ustaw´ o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U.
Nr 126, poz. 1382 i Nr 154, poz. 1801 oraz z 2002 r.
Nr 32, poz. 300 i Nr 152, poz. 1266) — do dnia 31
grudnia 2003 r.;
———————
1) Minister

Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —
zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).

7) sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego;
8) sklepy zielarsko-drogeryjne — do dnia 31 grudnia
2005 r.;
9) sklepy ogólnodost´pne.
2. Uprawnionymi do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej sà równie˝:
1) lekarze prowadzàcy:
a) indywidualnà praktyk´ lekarskà,
b) indywidualnà specjalistycznà praktyk´ lekarskà,
c) grupowà praktyk´ lekarskà
— w zakresie produktów leczniczych wymienionych w wykazach okreÊlonych w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne;

