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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 19 grudnia 1995 r. 

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen 
w obrocie niektórymi testami diagnostycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 i art. 15 ust. 6 pkt 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 i z 1994 r. Nr 111, 
poz. 536) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Obowiązek stosowania marż urzędowych oraz 
zasad stosowania cen, określony w przepisach zarzą
dzenia, dotyczy testów diagnostycznych stosowanych 
w leczeniu cukrzycy, wymienionych w wykazie leków, 
preparatów diagnostycznych i sprzętu jednorazowego 
użytku wydawanych bezpłatnie, za opłatą ryczałtową 
lub za częściową odpłatnością ze względu na choroby 
przewlekłe wrodzone, nabyte lub choroby zakaźne, 
ogłoszonym przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecz
nej na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 2.1. Wprowadza się dla testów diagnostycznych 
określonych w § 1 obowiązek stosowania marży urzę
dowej hurtowej w wysokości 14,3%, liczonej od: 

1) ceny zbytu powiększonej o należny pOdatek od to
warów i usług - w przypadku produkcji krajowej, 

2) wartości celnej towaru w rozumieniu ustawy z dnia 
28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. 
Nr 71, poz. 312 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, 
poz. 434), powiększonej o należne cło i należne po
datki: importowy i od towarów i usług - w przy
padku importu. 

2. Marża, o której mowa w ust. 1, oznacza różnicę 
między ceną hurtową sprzedaży, zawierającą w sobie 
podatek od towarów i usług, a odpowiednio: 

1) ceną zbytu powiększoną o należny podatek, 

2) wartością celną powiększoną o cło i należne podatki, 

3) ceną zakupu, łącznie z należnymi podatkami. 

3. Marża urzędowa hurtowa przysługuje jednost
kom uczestniczącym w obrocie testami diagnostyczny
mi: 

1) od momentu zakupu towaru od producenta po ce
nie zbytu - w przypadku produkcji krajowej, 

2) od momentu odprawy celnej - w przypadku im-
portu, 

do momentu sprzedaży testów diagnostycznych jed
nostkom szczebla detalicznego na warunkach loco ma
gazyn hurtowy z kosztami załadunku na środek trans
portu podstawiony przez odbiorcę. 

W przypadku importu przy występowaniu łącznych 
rozliczeń za usługi transportowe na terenie kraju i po
za granicami dopuszcza się szacunkowy rozdział tych 
kosztów. 
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4. Jeżeli w zakresie obrotu towarowego odpowia
dającego zastosowaniu marży urzędowej hurtowej wy
stępuje kilku pośredników działających na tym samym 
szczeblu obrotu lub wyspecjalizowanych w węższym 
zakresie działania (np. związanych tylko z działalnością 
handlu zagranicznego lub tylko z obrotem krajowym), 
stawka procentowa marży hurtowej określona w ust. 1 
ulega podziałowi między stronami w sposób określo
nyw umowie. 

5. W przypadku podziału stawki procentowej mar
ży urzędowej hurtowej między jednostkami działający
mi na tym samym szczeblu obrotu, jednostki podają 
w dokumentach sprzedaży (fakturach) stawki zrealizo
wanej marży urzędowej hurtowej zarówno przez jed
nostkę sprzedającą, jak i pobranej w poprzednich fa
zach obrotu. 

§ 3.1. Wprowadza się dla testów diagnostycznych 
określonych w § 1 obowiązek stosowania marży urzę
dowej detalicznej liczonej od ceny' hurtowej (łącznie 
z podatkiem od towarów i usług) do wysokości, jak na
stępuje: 

Cena hurtowa w złotych Marża detaliczna liczona 
od ceny hurtowej 

0,00-3,00 40% 

3,01-4,00 1,20 zł 

4,01-6,00 30% 

6,01-9,00 1,80 zł 

9,01-13,00 20% 

13,01-16,25 2,60 zł 

powyżej 16,25 16% 

2. Marża, o której mowa w ust. 1, oznacza różnicę 
między ceną detaliczną sprzedaży, zawierającą w sobie 
podatek od towarów i usług, a ceną zakupu łącznie 
z należnym podatkiem od towarów i usług. 

3. Marża urzędowa detaliczna przysługuje jednost
kom ponoszącym koszty handlowe prowadzenia sprze
daży na warunkach loco punkt sprzedaży detalicznej 
i zakupującym towary na szczeblu hurtu przy uwzględ
nieniu warunków zakupu podanych w § 2 ust. 3. 

§ 4. Jednostkom obrotu towarowego prowadzą
cym zintegrowaną działalność hurtową i detaliczną, 
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obejmującą swym zakresem warunki działania wymie
nione w § 2 ust. 3 i w § 3 ust. 3, przysługują marże han
dlowe - hurtowa i detaliczna, określone zgodnie 
z przepisami niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Nie uznaje się za nieprawidłową kwotę realizo
wanej marży wyliczoną zgodnie z przepisami niniejsze
go zarządzenia, jeżeli przekroczenie tej marży wynika z: 

1) korekty wartości celnej o przyrost kursu walutowe
go Narodowego Banku Polskiego (kurs sprzedaży) 
w dniu sprzedaży towaru w stosunku do kursu 
przyjętego przy odprawie celnej, 

2) uzyskanych i udokumentowanych rabatów, bonifi
kat i upustów. 

§ 6. Przy sprzedaży ze szczebla hurtu do szczebla 
detalu towarów zakupionych przed dniem wejścia 
w życie niniejszego zarządzenia, w przypadku gdy 
w obrocie towarowym występuje kilku pośredników 
na szczeblu hurtu, działających zgodnie z § 2 ust. 4 i 5, 
i jeżeli łączna, wykorzystana już przez podmioty szcze
bla hurtu, stawka procentowa marży hurtowej jest 
równa lub wyższa niż 14,3%, ostatni podmiot szczebla 
hurtu dokonuje sprzedaży do obrotu detalicznego po 
cenie zakupu. 

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

Minister Finansów: w z. J. Kubik 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 15 grudnia 1995 r. 

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie SPE

CJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC oraz ustalenia zakresu tej kontroli. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
z siedzibą w Warszawie, jako zarządzającemu SPE
CJALNĄ STREFĄ EKONOMICZNĄ EURO-PARK MIE
LEC, zwaną dalej "strefą", udzielanie w imieniu Mini
stra Przemysłu i Handlu zezwoleń na prowadzenie 
działalności gospodarczej na terenie strefy. 

§ 2. Powierza się Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 
wykonywanie bieżącej kontroli działalności podmio
tów gospodarczych na terenie strefy, przewidzianej dla 

organu koncesyjnego w przepisach o koncesjonowa
niu działalności gospodarczej, w zakresie zgodności 
prowadzonej przez podmioty gospodarcze na terenie 
strefy działalności gospodarczej z zezwoleniami, o któ
rych mowa w § 1. 

§ 3. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przekazuje 
Ministrowi Przemysłu i Handlu comiesięczną informa
cję o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń nie
zwłocznie po ich udzieleniu. 

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

Minister Przemysłu i Handlu: K. Ścierski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 15 grudnia 1995 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania, zasad i warunków rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń 
co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez podmioty gospodarcze, na terenie 

SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK MIELEC. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 paź
dziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicz
nych (Dz. U. Nr 123, poz. 600) zarządza się, co następu
je: 

§ 1. Zarządzenie określa sposób przeprowadzania, 
zasady i warunki rokowań oraz kryteria oceny zamie-

rzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają 
być podjęte przez podmioty gospodarcze na terenie 
SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK 
MIELEC, zwanej dalej "strefą". 

§ 2. Przeprowadza się rokowania podejmowane na 
podstawie publicznego zaproszenia w celu ustalenia 
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