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,,750-lecie nadania praw miejskich Szcze-
cinowi" 

,,50 rocznica Powstania Żydów w Gettcie 
Warszawskim" - znaczek wspólny z Ad -
ministracją Poczty Izraela 

"Europa" 

,,130 rocznica śmierci pułkownika Fran-
cesco Nullo" 

"Kadeci II Rzeczypospolitej Polskiej" 

,.450 rocznica śmierci Mikołaja Koperni-
ka" 

"Legenda o Orle Białym" - zapowiedź 
Światowej Wystawy Filatelistycznej PoI-
ska '93 

"Kornel Makuszyński 1884--1953" 

Obchody 200 rocznicy powstania "Ma-
zurka Dąbrowskiego" - początek serii 

"Ptaki ogrodów" 

"Sanktuaria Maryjne" 
- ,,300-lecie kościoła w Świętej Lipce" 

- "Bazylika Mniejsza w Leśnej Podlas-
kiej" 

,,35 Międzynarodowy Festiwal Jazz Jam-
boree" 

"Cichociemni żołnierze Armii Krajowej" 

"Światowy Dzień Poczty" 

"XV rocznica pontyfikatu Ojca Świętego" 

"Plakat polski" 

"Polacy na różnych kontynentach - eks-
ponaty z muzeów polskich na świecie" 

,,750 rocznica śmierci św. Jadwigi" 
- znaczek wspólny z Administracją Po-
czty Niemiec 

"Boże Narodzenie" 

"Owoce drzew iglastych" 

Razem: 54 znaczki 
3 bloki 

3 4 

1 znaczek 3 kwietnia 1993 r. 

1 znaczek 19 kwietnia 1993 r. 

2 znaczki kwiecień 1993 r. 

1 znaczek 5 maja 1 993 r. 

1 znaczek 21 maja 1993 r. 

1 znaczek 24 maja 1993 r. 

1 blok w 2 odmianach maj 1993 r. 

4 znaczki czerwiec 1 993 r. 

1 znaczek lipiec 1993 r. 

6 znaczków lipiec 1993 r. 

1 znaczek sierpień 1 993 r. 

1 znaczek sierpień 1993 r. 

1 znaczek 27 września 1993 r. 

1 znaczek wrzesień 1993 r. 

1 znaczek 9 października 1993 r. 

1 znaczek w bloku 16 października 1993 r. 

4 znaczki IV kwartał 1993 r. 

4 znaczki listopad 1993 r. 

1 znaczek listopad 1993 r. 

1 znaczek listopad 1993 r. 

4 znaczki - seria obiegowa termin wprowadzenia do obiegu 
uzależniony od potrzeb eksploa-
tacyjnych 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 13 listopada 1992 r. 

w sprawie typów aptek, zakresu i rodzaju czynności należących do aptek poszczególnych typów oraz, 
wymogów dotyczących lokalu i wyposażenia ~ptek. ' 

Na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 
października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materia-

łach medycznych, aptekach, hurtowniach i n~dzorze farmaceu
tycznym (Oz. U. Nr 105, poz. 452) .zarządza' się, co następuje:, 
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§ 1. Ustala się następujące typy aptek ogólnodostęp
nych: 

1) typ "A" - przeznaczona do zaopatrywania ludności 
w leki gotowe, leki recepturowe, środki antykoncepcyj
ne oraz materiały medyczne i inne środki dopuszczone 
do obrotu w aptekach; może także zaopatrywać zakłady 
opieki zdrowotnej, 

2) typ "B" - przeznaczona do zaopatrywania ludności 
oraz zakładów opieki zdrowotnej w leki gotowe, środki 
antykoncepcyjne, materiały medyczne i inne środki do
puszczone do obrotu w aptekach. 

§ 2. Ustala się następujące typy aptek zakładowych: 

1) typ I - przeznaczona do zaopatrywania w leki gotowe, 
leki recepturowe oraz materiały i preparaty opatrunkowe 
osób przebywających w szpitalu lub innym zakładzie 
udzielającym całodobowych lub całodziennych świad
czeń zdrowotnych, w którym została utworzona, 

2) typ II - przeznaczona do zaopatrywania wieki goto
we, leki recepturowe oraz materiały i preparaty opatrun
kowe osób przebywających w szpitalu lub innym za
kładzie udzielającym całodobowych lub całodziennych 
świadczeń zdrowotnych, w którym została utworzona, 
a także do wytwarzania płynów infuzyjnych, 

3) typ III - przeznaczona do zaopatrywania w leki goto
we i materiały medyczne. 

§ 3. 1. Apteki ogólnodostępne typu A wykonują zada
nia, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz czynności określone 
wart. 36 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 1991 r. 
o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, ap
tekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym (Dz. U. Nr 
105, poz. 452), zwanej dalej "ustawą". 

2. Apteki ogólnodostępne typu B wykonują zadania, 
o których mowa w § 1 pkt 2, oraz czynności określone wart. 
36 ust. 2 pkt 3-6 ustawy. 

3. Apteki zakładowe typu I wykonują zadania, o których 
mowa w § 2 pkt 1, oraz czynności określone wart. 36 ust. 
2 ustawy. 

4. Apteki zakładowe typu II wykonują zadania, o któ
rych mowa w § 2 pkt 2, oraz czynności określone wart. 36 
ust. 2 ustawy. 

5. Apteki zakładowe typu III wykonują zadania, o któ
rych mowa w § 2 pkt 3, oraz czynności określone wart. 36 
ust. 2 pkt 3-6 ustawy. 

§ 4. 1. Lokal apteki ogólnodostępnej typu A powinien 
posiadać powierzchnię funkcjonalną nie mniejszą niż 
100 m2, stanowiącą wydzielony lokal składający się z: 

1) izby ekspedycyjnej usytuowanej na pierwszej kondyg
nacji budynku, 

2) izby recepturowej, 

3) magazynu (magazynów) zapewniającego prawidłowe 
przechowywafli,e środków farmaceutycznych i materia
łów medycznych (rozdział w~dług rodzaju leków), 

4) zmywalni z suszarką, 
. i l I . 

5) pomieszczenia. F'la obudowany destylator, 

6) pomieszczenia do prowadzenia zajęć szkoleniowych, 

7) pomieszczenia administracyjno-socjalnego. 

2. Lokal apteki ogólnodostępnej typu B powinien po
siadać powierzchnię funkcjonalną nie mniejszą niż 80 m2

, 

składającą się z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1,3, 
6 i 7. 

3. W aptekach ogólnodostępnych zlokalizowanych na 
terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 1500 mieszkań
ców dopuszcza się posiadanie przez aptekę powierzchni 
funkcjonalnej nie mniejszej niż 80 m2 dla typu A i 60 m2 dla 
typu B. 

4. Lokal apteki zakładowej powinien posiadać powierz
chnię funkcjonalną uzależnioną od liczby łóżek szpitalnych, 
przyjmując 0,5 m2 

- 1 m2 powierzchni na 1 łóżko szpitalne 
w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych udziela
nych przez zakłady opieki zdrowotnej, o których mowa w § 2 
pkt 1 i 2, oraz rozmiarów i asortymentu sporządzanych 
i wytwarzanych środków farmaceutycznych, nie mniejszą 
jednak niż 80 m2

• 

5. Lokal apteki zakładowej typu I powinien składać się 
z następujących pomieszczeń : 

1) izby ekspedycyjnej, 

2) izby recepturowej, 

3) magazynu (magazynów) zapewniającego prawidłowe 
przechowywanie środków farmaceutycznych, materia
łów i preparatów opatrunkowych, 

4) zmywalni z suszarką, 

5) destylatorni, 

6) sterylizatorni, 

7) komory przyjęć leków, 

8) pomieszczenia do prowadzenia zajęć szkoleniowych, 

9) pomieszczenia administracyjno-socjalnego. 

6. Lokal apteki zakładowej typu II powinien składać się 
z pomieszczeń przewidzianych dla apteki typu I, a ponadto: 

1) pracowni płynów infuzyjnych, 

2) laboratorium analityczneg!'. 

7. Lokal apteki zakładowej typu III powinien składać się 
z pomieszczeń przewidzianych dla apteki typu I bez pomiesz
czeń koniecznych do wykonywania leków recepturowych. 

§ 5. 1. Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostę
pnej stanowią: 

1) stół ekspedycyjny odpowiednio osłonięty w sposób 
zapobiegający dostępowi osób nie zatrudnionych wap
tece do środków farmaceutycznych i materiałów medy
cznych, 

2) szafy ekspedycyjne, 

3) regały (szafy) magazynowe i podesty, 

4) lodówka przeznaczona wyłącznie do przechowywania 
leków, 

5) wagi wielozakresowe, 

6) szafa metalowa na środki odurtające . 
; , 

. 2. W aptekach og~lnodostępnych typu A powinny się 
zn~jdować: 

1) ' stół recepturowy, .. 
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2) stół kryty laminatem, 

3) szafka na leki z grupy trucizn, zabezpieczona oznakami 
metalowymi, ' 

4) obudowany destylator, 

5) szkło, naczynia i utensylia recepturowe, 

6) w przypadku przygotowywania leków ocznych - szafka 
do jałowego sporządzania leków, 

7) szafy chłodnicze lub lodówki. 

§ 6. Podstawowe wyposażenie aptek zakładowych sta
nowią: 

1) stół ekspedycyjny 

2) szafy ekspedycyjne 

3) regały (szafy) magazyno-
we i podesty 

4) stół recepturowy 

5) loża do jałowego przygo-
towywania leków 

6) stół laboratoryjny 

7) digestorium 

w aptekach typu I, II, III 

" I, II, III 

" I, II, III 

" I, II 

" I, II 

" I, II 

" I, II 

8) zestaw "Erwocha" 

9) zestaw do rozpuszczania, 
sączenia i rozlewania pły-
nów infuzyjnych 

10) zestaw do rozpuszczania 
i rozlewania koncentra-
tów 

11 ) steryl izator 

12) destylator 

13) szafy chłodnicze lub lo-
dówki 

14) szafa metalowa na środki 
odurzające 

15) wagi wielozakresowe 

16) szkło, naczynia i utensylia 
recepturowe 

w aptekach typu II 

II 

II 

" I, II 

" I, II 

" I, II, III 

" I, II , III 
(w zależności od potrzeb) 

w aptekach typu I, II 

" I, II. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : A. Wojtyła 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ' 

z dnia 23 listopada 1992 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie recept uprawniających do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą 
ryczałtową, za częściową odpłatnością lub bezpłatnie. 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 września 
1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne 
(Dz. U. Nr 94, poz. 422) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 19 listopada 1991 r. w sprawie recept uprawniających 
do nabycia leku i artykułu sanitarnego za opłatą ryczałtową, 
za częściową odpłatnością lub bezpłatnie (Monitor Polski Nr 
40, poz. 286) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 3. Ustala się wzory recept, stanowiące załączniki nr 

1-4 do zarządzenia: 
1) wzór Mz/ Pom-31 - blankiet recepty w kolo

rze białym - przeznaczony do wystawiania 
recept na leki objęte wykazami leków pod
stawowych i leków uzupełniających oraz na 
leki, które przysługują zgodnie z uprawnienia
mi wynikającymi z art. 10 i 13 ust. 2 pkt 1, 
3 i 4 (załącznik nr 1 do zarządzenia), 

2) wzór Mz/ Pom-32 - blankiet recepty w kolo
rze zielonym - przeznaczony do wystawiania 
recept na leki i artykuły sanitarne w przypad
kach określonych wart. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 
2 ustawy (załącznik nr 2 do zarządzenia), 

3) wzór Mz/ Pom-33 - blankiet recepty w kolo
rze różowym - przeznaczony do przepisywa
nia środków odurzających i psychotropowych 
(załącznik nr 3 do zarządzenia), 

4) wzór Mz/ Pom-34 - blankiet recepty w kolo'
rze białym z niebieskim paskiem - , przezna-

czony do wystawiania recept na leki i sprzęt 
jednorazowego użytku, które ze względu na 
niektóre choroby przewlekłe wrodzone i naby
te oraz choroby zakaźne przysługują zgodnie 
z art. 11 ustawy bezpłatnie, za opłatą ryczał
tową lub częściową odpłatnością (załącznik nr 
4 do zarządzenia).", 

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Na recepcie powinny być odciśnięte: 

1) pieczątka z nazwą · i adresem zakładu opieki 
zdrowotnej lub gabinetu prywatnego; w przypa
dku druków recept wzoru Mz/ Pom-31 
i Mz/ Pom-34 zamiąst odcisku pieczątki nazwa 
i adres zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu 
prywatnego mogą być wykonane drukiem, 

2) pieczątka z imieniem i nazwiskiem wystawiają
cego receptę, posia~aną specjalnością, jego ad
resem.", 

3) § 6 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 6. 1. Wystawiający receptę jest obowiązany: 

1) wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby, na 
której rzecz rece:pta jest wystawiona, 

2) wpisać wiek, jeżeli receptę wystawiono 
osobie, która nie ukończyła 15 lat, 

3) oznaczyć wysokość edpłatności lub zazna
czyć, że recepta ma' być zrealizowana bez
płatnie, 

4) dokonać odpowiedniej adnotacji uzupeł-
niającej stosownie, do ust. 2. I : 


