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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 14 czerwca 2002 r.

w sprawie maksymalnej wysokoÊci dop∏at pobieranych przez aptek´ za ekspedycj´ produktów leczniczych
w porze nocnej oraz okreÊlenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera

si´ op∏aty.

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126,
poz.1381) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ustala si´ maksymalnà wysokoÊç dop∏aty po-
bieranej przez aptek´ za ekspedycj´ leków w porze noc-
nej, niezale˝nie od iloÊci wydanych produktów leczni-
czych lub realizowanych recept, w wysokoÊci jednokrot-
nej op∏aty rycza∏towej za leki podstawowe, okreÊlonej
w rozporzàdzeniu ministra w∏aÊciwego do spraw zdro-
wia, wydanym na podstawie art. 37 ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468,
z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144,
poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439,
Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72,
poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126,
poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 83, poz. 749).

§ 2. Op∏aty, o której mowa w § 1, nie pobiera si´ za
wydanie:

1) Êrodków odurzajàcych,

2) antybiotyków,

3) produktów leczniczych przepisanych na recepcie,
na której zamieszczono adnotacj´ „cito” lub innà
równoznacznà,

je˝eli realizacja recepty nast´puje w porze nocnej
w dniu jej wystawienia lub w dniu nast´pnym.

§ 3. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie
op∏at za ekspedycj´ leków w porze nocnej, w niedziele,
Êwi´ta i dni wolne od pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 153).

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2002 r.

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski


