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nabytego towaru lub dokumentów odprawy celnej z wykaza
ną kwotą podatku obrotowego pod warunkiem, że należność 
za zakupione towarY oraz należności celne i podatkowe za 
towary importowe zostały zapłacone lub zostaną zapłacone 
do dnia 15 sierpnia 1993 r. 

6. Kwotę podatku obrotowego, o której mowa w ust. 1, 
oblicza się poprzez pomnożenie ilości towarów ustalonych 
na podstawie ust. 3 lub 4 przez kwotę podatku obrotowego 
przypadającego na jedno.stkę towaru, z zastrzeżeniem § 4. 

§ 4. 1. Przy ustalaniu kwoty podatku obrotowego, 
o której mowa w § 3, nie uwzględnia się towarów nabytych 
lub importowanych przez podatnika przed dniem 1 stycznia 
1992 r. 

2. Jeżeli podatnik nabył lub sprowadził towary z za
granicy przed dniem 17 grudnia 1992 r., a towary. te 
opodatkowane były stawkami podatku obrotowego wyższy
mi niż 20% dla towarów krajowych lub 25% dla towarów 
importowanych, kwotę podatku obrotowego obniżającą na
leżny podatek ogranicza się do: 

1) kwoty stanowiącej równowartość 20% ceny zakupu dla 
towarów krajowych, 

2) kwoty stanowiącej równowartość 25% podstawy opo
datkowania dla towarów importowanych. 

3. Jeżeli podatnik · nabył lub sprowadził towary z za
granicy po dniu 17 grudnia 1992 r., a towary te opodat
kowane były stawkami podatku obrotowego wyższymi niż 
24% dla towarów krajowych lub 30% dla towarów impor
towanych, kwotę podatku obrotowego obniżającą należny 
podatek ogranicza się do: 

1) kwoty stanowiącej równowartość 24% ceny zakupu dla 
towarów krajowych, 

2) kwoty stanowiącej równowartość 30% podstawy opo
datkowania dla towarów importowanych, z zastrzeże
niem ust. 4. 

4. W odniesieniu do towarów importowanych przez 
podatnika po dniu ·17 grudnia 1992 r. kwotę podatku 
obrotowego obniżającą należny podatek zmniejsza się 
o kwotę stanowiącą 6% podstawy opodatkowania. 

§ 5. 1. Podatnicy obowiązani są poinformować właś
ciwy urząd skarbowy o łącznej kwocie podatku obrotowego, 
ustalonej na podstawie § 3 i 4, do dnia 30 sierpnia 1993 r. 
z chwilą złożenia deklaracji podatkowej za lipiec 1993 r. 

2. Podatnicy, którzy nie wykonają obowiązku okreś
lonego w ust. 1, tracą prawo do obniżenia podatku należnego 
o kwotę podatku obrotowego. 

§ 6. 1. W okresie od dnia 5 lipca 1993 r. do dnia 31 
grudnia 1993 r. podatnicy obniżają podatek należny o kwotę 
podatku obrotowego, o której mowa w § 5 ust. 1, przed 
zastosowaniem odliczenia wynikającego z art. 19 ust. 1 usta
wy, w następujący sposób: 

1) w lipcu i sierpniu 1993 r. - do wysokości nie prze
kraczającej 50% podatku należnego za każdy z tych 
miesięcy, 

2) od września do grudnia 1993 r. - podatek należny 
obniża się o pozostałą kwotę podatku obrotowego 
w czterech częściach równych. 

2. Podatnicy mogą obniżyć podatek należny za lipiec 
i sierpień 1993 r. o kwotę podatku obrotowego, o której 
mowa w § 5 ust. 1, do wysokości 100% podatku należnego, 
jeżeli stosowane przez nich w tych miesiącach ceny sprzeda
ży wraz z podatkiem nie będą wyższe od cen ostatnio 
stosowanych przez podatników przed wejściem w życie 
ustawy. 

§ 7. 1. Przepisy § 2-5 stosuje się również do podat
ników wytwarzających towary lub świadczących usługi 
opodatkowane podatkiem, przy wykorzystaniu towarów na
bytych lub importowanych przed dniem 5 lipca 1993 r. 
zawierających podatek obrotowy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, podatnicy 
obniżają podatek należny o kwotę podatku obrotowego za 
lipiec, sierpień i wrzesień 1993 r. w trzech równychczęś
ciach. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 51ipca 1993 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 28 kwietnia 1993 r. 

w sprawie organizacji. trybu działania i wynagradzania członków Komisji Rejestracji Środków 
Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. 

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 1 O października 
1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym 
(Dz. U. Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. Komisja Rejestracji Środków Farmaceutycznych 
i Materiałów Medycznych, zwana dalej "Komisją", składa się 
z 18 członków będących specjalistami z dziedziny medycyny, 
farmacji i weterynarii. 

§ 2. 1. Komisja powołuje ze swego grona Prezydium, 
w którego skład wchodzi: przewodniczący Komisji, 2 wice
przewodniczących Komisji i 4 członków Komisji. 

? . 

2. Posiedzenia Prez,ydium zwołuje przewodniczący Ko
misji . 

§ 3. Do zadań Prezydium należy: 

1) opracowywanie 'projektów planów pracy Komisji, 

2) ustalanie terminów i projektów porządku posiedzenia 
Komisji, 

3) ustalanie trybu postępowania związanego z oceną 
i kwalifikacją wniosków dotyczących wpisów, 

4) wyznaczanie sprawozdawców, recenzentów i rzeczo
znawców. 

§ 4. Zadaniem przewodniczącego Komisji jest sprawo
wanie nadzoru oraz koordynacja działań związanych z reali
zacją ustawowych zadań Komisji, a także działania wynikają ,. 
ce z przepisów niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Do zadań wiceprzewodniczących Komisji należy 
w szczególności: 

1) wykonywanie zadań, o których mowa w § 3, związanych 
z funkcjonowaniem Prezydium, 

2) wykonywanie, w czasie nieobecności przewodniczące
go Komisji, zadań dla niego zastrzeżonych oraz 
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3) wykonywanie zadań zleconych przez przewodniczące
go. 

§ 6. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje, na wniosek Prezy
dium, przewodniczący Komisji. 

2. Posiedzeniom Komisji przewodniczy jej przewodni
czący lub wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący 
Komisji. 

3. Na posiedzenie Komisji mogą być zapraszani między 
innymi: 

1) Krajowy Inspektor Farmaceutyczny, 

2) dyrektor Departamentu Farmacji Ministerstwa Zdrowia 
i Opieki Społecznej, 

3) dyrektor Departamentu Weterynarii Ministerstwa Rol-
nictwa i Gospodarki Żywnościowej, 

4) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej, 

5) przedstawiciel Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, 

6) przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej, 

7) przedstawiciel Zarządu Głównego Polskiego Towarzys
twa Farmaceutycznego. 

§ 7. 1. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół. 

2. Protokół oraz uchwały, wnioski, oceny i opinie, 
podejmowane w trakcie posiedzenia Komisji, podpisują 

przewodniczący Komisji oraz osoba przewodnicząca posie
dzeniu Komisji. 

3. Wnioski, oceny i opinie Komisji stanowią załącznik 
do protokołu. 

§ 8. 1. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby 
członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos 
przewodniczącego Komisji. 

2. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Komisji, o której 
mowa w § 7 ust. 2, może zarządzić na wniosek członka 
Komisji głosowanie tajne. 

§ 9. 1. Podejmowanie uchwał, opracowywanie wnios
ków oraz wydawanie opinii lub ocen dokonywane jest przez 
Komisję po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania. 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przep
rowadzane jest na podstawie szczegółowej analizy materiału 
zgłoszonego do rejestracji, w tym również wniosków z badań 
laboratoryjnych przedklinicznych i klinicznych danego środ
ka farmaceutycznego lub mate{iału medycznego. 

§ 10. Wewnętrzny tryb pracy Komisji, w tym równlez 
sposób przygotowywania materiałów na posiedzenia, okreś
la regulamin uchwalony przez Komisję. 

§ 11. 1. Należność za pracę w Komisji wypłacana jest 
w formie ryczałtu miesięcznego. Podstawę ustalenia ryczałtu 
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres osta
tnich 6 miesięcy, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski", zwane dalej "wynagrodzeniem". 

2. Wysokość ryczałtu wynosi: 

1) połowę wynagrodzenia dla członka Komisji, z wyłącze
niem osób, o których mowa w pkt 2, 

2) jednokrotne wynagrodzenie dla członka Komisji wcho
dzącego w skład Prezydium, 

3) półtorakrotne wynagrodzenie dla wiceprzewodniczące
go Komisji, 

4) dwukrotne wynagrodzenie dla przewodniczącego Ko
misji. 

3. Nieobecność na posiedzeniu powoduje zmniejszenie 
ryczałtu, o którym mowa w ust. 2, proporcjonalnie o kwotę 
przypadającą na jedno posiedzenie, pomnożoną przez liczbę 
nieobecności. 

§ 12. Zamiejscowym członkom Komisji przysługują die
ty, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach 
określonych w przepisach dotyczących podróży służbowych 
na obszarze kraju. 

§ 13. Obsługę administracyjną Komisji sprawuje Biuro 
Rejestracji Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medy
cznych, podlegające przewodniczącemu Komisji. 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: A. Wojtyła 
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO 

z dnia 10 maja 1993 r. 

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w pierwszym kwartale 1993 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 
października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i renł. o zasa
dach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych 
ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450 i z 1992 r. Nr 21, poz. 84) 
ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pier-

wszym kwartale 1993 r. wyniosło 3.653 tys. zł i wzrosło 
w stosunku do czwartego kwartału 1992 r. 03,8%. 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Oleński 
' ~ , '" , 




