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1) w czasie transportowania nie przesuwały się, a ich 
opakowania nie uległy uszkodzeniu, 

2) zamknięcia opakowań w czasie transportowania były 
zwrócone do góry oraz były widoczne napisy i nalepki na 
opakowaniach. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia . 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : 
w z. J. Janiszewski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 16 grudnia 1993 r. 

w sprawie ewidencji aptekarzy i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece. 

Na podstawie art. 41 pkt 3 ustawy z dnia 10 października 
1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym 
(Dz. U. Nr 105, poz. 452 oraz z 1993 r. Nr 16, poz. 68 i Nr 47, 
poz. 211) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wzór ewidencji aptekarzy i techników 
farmaceutycznych zatrudnionych w aptece, stanowiący załą
cznik do zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia. 

Lp. 
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Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : R. J. Żochowski 

EWIDENCJA 

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdro
wia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 
1993 r. (poz. 6) 

aptekarzy i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece 

nazwa i miejsce siedziby apteki oraz data i nr wydanej koncesji 

imię i nazwisko oraz tytuł zawodowy kierownika apteki 

podpis wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego właściwego ze względu na s iedzibę apteki 

Nr i data dyplomu 
(świadectwa) 

ukończenia uczel- Nr i data wyda- Nr i data wyda- Nr i data wyda-
Data i 

. . 
ni (szkoły) przez nia zaświadcze-miejsce nia zaświad - nia zaświad-Imiona i nazwisko ap- urodzenia apte- aptekarza lub te- czenia o pra- czenia o odby- nia stwierdzają- Data i podpis 

tekarza lub technika far- karza lub techni - chnika farmaceu - cego posiadanie kierownika ap-
maceutycznego ka farmaceuty- tycznego oraz na- wie wykony- ciu rocznej aptekarza teki wania zawodu praktyki przez 

cznego zwa uczelni lub przez stopnia specjali-
szkoły wydającej 

aptekarza aptekarza zacj i 
dyplom (świadec-

two) 

2 3 4 5 6 7 8 
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UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 

z dnia 13 grudnia 1993 r. 

w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 września 1990 r. 
o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
67, poz 398 i Nr 79, poz. 465 oraz z 1993 r. Nr 45, poz. 205) , 

art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja 
wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, 
poz. 205), art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja 


