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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 stycznia 2003 r.

w sprawie warunków przechowywania przez apteki Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych i pre-
kursorów grupy I-R oraz warunków przechowywania i wydawania z aptek preparatów zawierajàcych te Êrodki

lub substancje

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 1997 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U.
z 2003 r. Nr 24, poz. 198) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe warunki przechowywania przez apte-
ki Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropo-
wych, prekursorów grupy I-R i preparatów zawie-
rajàcych te Êrodki lub substancje oraz sposób pro-
wadzenia dokumentacji w zakresie ich posiadania
i obrotu;

2) preparaty zawierajàce:

a) Êrodki odurzajàce grupy II-N oraz substancje
psychotropowe grup III-P i IV-P, które mogà byç
wydawane z apteki na podstawie recept innych
ni˝ specjalnie oznakowane albo zapotrzebowaƒ,

b) Êrodki odurzajàce grupy III-N, które mogà byç
wydawane z apteki bez recepty;

3) szczegó∏owe warunki wystawiania recept i zapo-
trzebowaƒ na preparaty zawierajàce Êrodki odurza-

jàce lub substancje psychotropowe oraz wydawa-
nia tych preparatów z aptek.

§ 2. 1. Ârodki odurzajàce, substancje psychotropo-
we i prekursory grupy I-R oraz preparaty zawierajàce te
Êrodki lub substancje przechowywane sà w aptece,
z uwzgl´dnieniem ust. 2, w sposób zabezpieczajàcy je
przed kradzie˝à oraz zniszczeniem.

2. Ârodki odurzajàce grup I-N i II-N oraz substan-
cje psychotropowe grupy II-P nale˝y przechowywaç
w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach,
w zamkni´tych metalowych szafach lub kasetach
przymocowanych w sposób trwa∏y do Êcian lub pod-
∏óg pomieszczenia, w miejscu niewidocznym dla pa-
cjentów.

§ 3. 1. Apteka prowadzàca obrót Êrodkami odurza-
jàcymi, substancjami psychotropowymi i prekursora-
mi grupy I-R oraz preparatami zawierajàcymi te Êrodki
lub substancje jest obowiàzana do prowadzenia ewi-
dencji przychodu i rozchodu tych Êrodków, substancji
i prekursorów oraz preparatów.

2. Ewidencja przychodu i rozchodu Êrodków odu-
rzajàcych grupy I-N i substancji psychotropowych gru-
py II-P oraz preparatów zawierajàcych te Êrodki i sub-
stancje jest prowadzona w formie ksià˝ki kontroli, za-
wierajàcej:

———————
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).
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OÂWIADCZENIE RZÑDOWE

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany zakresu obowiàzywania, poprzez przed∏u˝enie okresu obowiàzywania, Porozumienia po-
mi´dzy Republikà Austrii, Republikà Bu∏garii, Republikà W´gierskà, Rzeczàpospolità Polskà, Republikà S∏owac-
kà i Republikà S∏owenii, o wspó∏pracy w dziedzinie edukacji i kszta∏cenia w ramach Ârodkowoeuropejskiego 

Programu Wymiany Uniwersyteckiej (CEEPUS), sporzàdzonego w Budapeszcie dnia 8 grudnia 1993 r.

Podaje si´ niniejszym do wiadomoÊci, ˝e dnia
1 paêdziernika 2002 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej podjà∏ decyzj´ w sprawie zmiany zakresu obowià-
zywania, poprzez przed∏u˝enie okresu obowiàzywania,
Porozumienia pomi´dzy Republikà Austrii, Republikà
Bu∏garii, Republikà W´gierskà, Rzeczàpospolità Pol-
skà, Republikà S∏owackà i Republikà S∏owenii,
o wspó∏pracy w dziedzinie edukacji i kszta∏cenia w ra-
mach Ârodkowoeuropejskiego Programu Wymiany

Uniwersyteckiej (CEEPUS), sporzàdzonego w Buda-
peszcie dnia 8 grudnia 1993 r.*

Zgodnie z art. 7 ust. 1 porozumienia zosta∏y doko-
nane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Porozu-
mienie zosta∏o przed∏u˝one do dnia 31 grudnia 2005 r.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. D. Hübner

———————————
* Tekst przed∏u˝anego porozumienia zosta∏ og∏oszony w Dz. U. z 1995 r. Nr 76, poz. 383.


