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USTAWA 

z dnia 17 lipca 1997 r. 

o zinia~ie ustawy o'utwo'rieniu Komitetu Badań Naukowych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworze
niu Komitetu Badań Naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 28, 
z 1993 r. Nr 52, poz. 240, z 1995 r. Nr 30, poz. 152, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 24, poz. 118 i Nr 75, 
poz. 469) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu : 

2. Środki finansowe, o których mowa 
w ust. 1, przeznaczone na usuwanie skut
ków powodzi, są przyznawane przez 
Przewodniczącego Komitetu bezpośred
nio jednostkom naukowym i jednostkom 
badawczo-rozwojowym. " "Art. 28a. 1. Do przydzielania środków finansowych, 

określonych wart. 14 ust. 2 pkt 1 i 2, jed
nostkom naukowym i jednostkom ba
dawczo-rozwojowym, które doznały 
szkód w wyniku powodzi z lipca 1997 r., 
zwanej dalej "powodzią", nie stosuje się 
przepisów art. 15 ust. 1 i 2. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1997 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

501 

USTAWA 

z dnia 17 lipca 1997 r. 

o zmianie ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. 

Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o warun
kach wykonywania międzynarodowego transportu 
drogowego (Dz. U. Nr 75, poz. 332 i z 1992 r. Nr 75, 
poz. 369) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 18 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 18. Wpływy uzyskane z opłat, o których mo

wa wart. 15 i 16, są przekazywane na wy
odrębniony rachunek Generalnej Dyrekcji 
Dróg Publicznych, z przeznaczeniem na 
budowę i utrzymanie dróg publicznych, 
w tym na usuwanie skutków powodzi, 
która miała miejsce w lipcu 1997 r."; 
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2) po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu : 
"Art. 23a. Środki, o których mowa wart. 18, mogą 

być wykorzystane na budowę i utrzyma
nie dróg publicznych w ramach usuwa
nia skutków powodzi, która miała miej
sce w lipcu 1997 r. - do dnia 31 grudnia 
1997 r." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : A. Kwaśniewski 

USTAWA 

z dnia 17 lipca 1997 r. 

o zmianie ustawy o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne. 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 września 1991 r. o zasa
dach odpłatności za leki i artykuły sanitarne (Dz. U. 
Nr 94, poz. 422, z 1994 r. Nr 111, poz. 535, z 1995 r. 
Nr 138, poz. 684 i z 1996 r. Nr 139, poz. 646) po art. 24 
dodaje się art. 24a w brzmieniu: 

"Art. 24a. 1. Leki podstawowe, uzupełniające, re
cepturowe i wydawane na podstawie 

art. 11 oraz artykuły sanitarne są wy
dawane bezpłatnie do wysokości lim i
tu ceny, w aptekach ogólnodostęp

nych oraz w aptekach zakładowych 
podległych Ministrowi Obrony Naro
dowej oraz Ministrowi Spraw We
wnętrznych i 'Administracji, a także 


