
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´pu-
je:

§ 1. 1. Podmiotami uprawnionymi do zakupu pro-
duktów 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 wpro-
wadzajàce ustaw´ — Prawo farmaceutyczne, usta-
w´ 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.;

3) apteki ogólnodost´pne;

4) zak∏ady opieki zdrowotnej;

5) punkty apteczne;

6) sklepy zielarsko-medyczne;

7) sklepy specjalistyczne zaopatrzenia medycznego;

8) sklepy zielarsko-drogeryjne — do dnia 31 grudnia
2005 r.;

9) sklepy ogólnodost´pne.

2. Uprawnionymi do zakupu produktów leczni-
czych 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 wymienio-
nych w wykazach okreÊlonych w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy  z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 10 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia cz∏onków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie  egzaminu refe-
rendarskiego.

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´pu-
je:

§ 1. 1. Za przeprowadzenie egzaminu referendar-
skiego cz∏onkowie komisji egzaminacyjnej otrzymujà
wynagrodzenie w wysokoÊci 0,5% miesi´cznego wy-
nagrodzenia zasadniczego s´dziego sàdu apelacyjne-
go w stawce pierwszej awansowej za ka˝dà osob´ zda-
jàcà 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.

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

Êci 0,6% miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego
s´dziego sàdu apelacyjnego w stawce pierwszej awan-
sowej za ka˝dà osob´ zdajàcà egzamin.

4. Za sprawdzenie jednej pracy pisemnej przewod-
niczàcy otrzymuje równie˝ wynagrodzenie  w wysoko-
Êci okreÊlonej w ust. 1.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Sprawiedli-
woÊci z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie wysokoÊci wy-
nagrodzenia 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.

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.

———————
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 szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).



2) felczerzy — w zakresie produktów leczniczych wy-
mienionych w wykazach okreÊlonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 68 ust. 7 ustawy z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne,
z uwzgl´dnieniem przepisów wydanych na podsta-
wie art. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawo-
dzie felczera (Dz. U. Nr 36, poz. 336, z 1954 r. Nr 57,
poz. 284, z 1998 r. Nr 143, poz. 916, z 1999 r. Nr 60,
poz. 636 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268);

3) piel´gniarki i po∏o˝ne prowadzàce:

a) indywidualnà praktyk´ piel´gniarskà i po∏o˝ni-
czà,

b) indywidualnà specjalistycznà praktyk´ piel´-
gniarskà i po∏o˝niczà,

c) grupowà praktyk´ piel´gniarskà i po∏o˝niczà
— w zakresie produktów leczniczych wymienio-
nych w wykazach okreÊlonych w przepisach wy-
danych na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o zawodach piel´gniarki i po∏o˝nej (Dz. U.
z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969) oraz w za-
kresie produktów leczniczych wchodzàcych
w sk∏ad zestawu przeciwwstrzàsowego, które mo-
gà byç podane przez piel´gniarki i po∏o˝ne;

4) zak∏ady lecznicze dla zwierzàt oraz lekarze wetery-
narii prowadzàcy zarejestrowanà praktyk´ lekar-

sko-weterynaryjnà w zakresie produktów leczni-
czych, które b´dà stosowane wy∏àcznie w sytuacji,
gdy brak jest odpowiedniego produktu lecznicze-
go weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu dla
danego gatunku zwierzàt i innych gatunków zwie-
rzàt;

5) szko∏y wy˝sze, jednostki naukowo-badawcze, poli-
cealne szko∏y zawodowe i inne jednostki, których
dzia∏alnoÊç statutowa wymaga posiadania produk-
tów leczniczych.

§ 2. Podmiotami uprawnionymi do zakupu produk-
tów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej prowa-
dzàcej obrót wy∏àcznie gazami medyczni sà:

1) osoby fizyczne na podstawie zlecenia lekarskiego;

2) jednostki naukowo-badawcze w ramach prowadzo-
nej dzia∏alnoÊci statutowej;

3) podmioty, których dzia∏alnoÊç wymaga posiadania
tlenu medycznego, na podstawie odr´bnych prze-
pisów.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Zak∏adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
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Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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