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1032 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 grudnia 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności 
z zakresu administracji publicznej. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 
1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. 
Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1997 r. Nr 75, 
poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144, 
poz. 971) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na de
cyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z za
kresu administracji publicznej (Dz. U. Nr 117, poz. 563) 

dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: "Nie dotyczy to 
wpisu stałego od skargi wniesionej przez adwokata lub 
radcę prawnego." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w źycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 

1033 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

. z dnia 16 grudnia 1997 r. 

w sprawie ustalenia cen urzędowych leków gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, 
z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348) 
oraz w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie 
określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się 
ceny urzędowe (Dz. U. Nr 100, poz. 492, z 1996 r. Nr 8, 
poz. 48 i z 1997 r. Nr 143, poz. 954), zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Ustala się urzędowe ceny zbytu, hurtowe 
i detaliczne leków gotowych, surowic i szczepionek 
produkcji krajowej w wysokości określonej w "Wyka
zie urzędowych cen leków gotowych, surowic i szcze
pionek produkcji krajowej", zwanym dalej "Wyka
zem", stanowiącym oddzielną publikację, rozprowa
dzaną przez Ministerstwo Finansów. 

2. Ceny, o których mowa w ust. 1, zawierają poda
tek od towarów i usług, określony odrębnymi przepisa
mi. 

3. Ceny zbytu określone w Wykazie stosowane są 
przez jednostki szczebla zbytu na warunkach franco 
stacja przeznaczenia na ryzyko odbiorcy i obejmują 
koszty związane z załadowaniem i przewozem ładunku 
zwyczajną przesyłką kolejową do stacji wskazanej 
przez kupującego. 

4. Ceny hurtowe określone w Wykazie stosowane 
są przez jednostki szczebla hurtu na warunkach loco 
magazyn hurtowy i obejmują koszty załadowania na 
środek transportu podstawiony przez odbiorcę; w przy
padku występowania kilku pośredników działających 
na szczeblu hurtu, róźnica między ceną hurtową a ce
ną zbytu ulega podziałowi między stronami w sposób 
określony w umowie. 

5. Ceny detaliczne określone w Wykazie stosowane 
są przez jednostki obrotu detalicznego na warunkach 
loco punkt sprzedaży detalicznej. 

6. Jednostki obrotu towarowego, prowadzące zin
tegrowaną działalność handlową (hurtową i detalicz
ną), w przypadku zakupów dokonywanych bezpośred
nio u producenta mają prawo do zachowania różnicy 
między ceną detaliczną a ceną zbytu, określonymi 
w Wykazie. 

7. Przy sprzedaży towarów przez producenta bez
pośrednio jednostkom obrotu detalicznego (z pominię
ciem magazynu hurtowego) różnica między ceną hur
tową a ceną zbytu ulega podziałowi między stronami 
w sposób określony w umowie. 

§ 2. 1. Traci moc decyzja Ministra Finansów nr GN
Z-2/97 z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia no
wych cen urzędowych leków gotowych, surowic 
i szczepionek produkcji krajowej (Dz. Urz. Min. Fin. 
Nr 17, poz. 70), z zastrzeżeniem ust. 2. 


