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opłata

nego", "rejestracja materiału medycznego" lub "rejestracja materiału medycznego będącego zestawem".

farmaceutycznych, o których mowa w § 4
pkt 1-3 - odpowiednio 1 000 zł, 800 zł i 200 zł,

§ 8. 1. Przy pobieraniu opłaty za wpisanie środka
farmaceutycznego, materiału medycznego lub zestawu materiałów medycznych do rejestru w odniesieniu
do wniosków złożonych przed dniem 25 maja 1993 r.
stosuje się przepisy obowiązujące w dacie złożenia
wniosku.

§ 6. Za przedłużenie okresu
wynosi dla:

ważności

wpisu

1)

środków

2)

środków farmaceutycznych, materiałów medycznych i zestawu materiałów medycznych, o których
mowa w § 4 pkt 4 i 5 - 250 zł .

§ 7. Opłat, o których mowa w § 1-3, dokonuje się
na rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa
Zdrowia i Opieki Społecznej, a w odniesieniu do
środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
stosowanych wyłącznie u zwierząt, o których mowa
§ 4-6, na rachunek dochodów budżetowych Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - nie póź
niej niż w dniu wydania świadectwa rejestracyjnego.
W dowodzie opłaty powinna być podana nazwa i adres
wytwórcy, nazwa podmiotu upoważnionego przez wytwórcę, nazwa środka farmaceutycznego lub materiału
medycznego oraz określenie ich postaci i dawki, a także klauzula o treści: "rejestracja środka farmaceutycz-

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi
sadach określonych w § 7.

się

na za-

§ 9. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie opłat
za wpisanie do rejestru środków farmaceutycznych lub
materiałów medycznych
(Monitor Polski Nr 21,
poz. 230 i z 1994 r. Nr 68, poz. 605) .
§ 10. Zarządzenie wchodzi w
14 dni od dnia ogłoszenia.

życie

po

upływie

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: R. J. Żochowski
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 8 maja 1996 r.
w sprawie

wysokości zasiłku

Na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. z 1996 r. Nr 47, poz. 211) ogłasza się, że w okresie
od dnia 1 czerwca 1996 r. do dnia 31 sierpnia 1996 r. wy-

dla bezrobotnych.

sokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa
wart. 24 ust. 1 powołanej ustawy, wynosi 277,70 złotych.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: A.

Bączkowski
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OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 13 maja 1996 r.
w sprawie

przeciętnego

wynagrodzenia

miesięcznego

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17
1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent,
o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 450, z 1992 r.
Nr 21, poz. 84, z 1993 r. Nr 127, poz. 583 i Nr 129,
poz. 602, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1995 r. Nr 4,
października

w pierwszym kwartale 1996 r.

poz. 17, Nr 95, poz. 473 i Nr 138, poz. 681) ogłasza się,
iż przeciętne wynagrodzenie miesięczne w pierwszym
kwartale 1996 r. wynosiło 842,90 zł.
Prezes
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