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Niepełnosprawnych, aktów prawa międzynarodowe
go i wewnętrznego, wzywa Rząd Rzeczypospolitej Pol
skiej i władze samorządowe do podjęcia działań ukie
runkowanych na urzeczywistnienie tych praw. 

§ 3. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej do składania corocznie, 

w terminie do dnia 30 czerwca, informacji o podjętych 
działaniach w celu urzeczywistnienia praw osób nie
pełnosprawnych. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Marszałek Sejmu: w z. A. Mafachowski 

476 
REZOLUCJA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 1 sierpnia 1997 r. 

w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystywania 
seksualnego nieletnich. 

Mając na uwadze realizację międzynarodowych zo
bowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności 
przyjętej przez Polskę deklaracji końcowej Światowego 
Kongresu przeciwko Seksualnemu Wykorzystywaniu 
Dzieci do Celów Komercyjnych, który w sierpniu 1996 r. 
odbył się w Sztokholmie, a także coraz częściej ujaw
niane w naszym kraju fakty seksualnego molestowania 
i wykorzystywania nieletnich, Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej uważa za konieczne, aby Rząd Rzeczypospoli
tej Polskiej opracował do końca 1997 r. założenia dłu-

gofalowego programu zapobiegania i eliminowania 
zjawiska seksualnego wykorzystywania nieletnich. 

Skuteczne przeciwdziałanie przemocy seksualnej 
oraz pomoc jej ofiarom wymaga opracowania harmo
nogramu działań zapobiegających tym patologiom 
i przyjęcia określonej strategii działania. 

Marszałek Sejmu: w z. A. Mafachowski 

477 
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 4 sierpnia 1997 r. 

w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu. 

Na podstawie art. 132 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, 
poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443 
i Nr 88, poz. 554), w związku z wygaśnięciem mandatu 
posła Tadeusza Kowalczyka, wybranego z okręgowej 
listy wyborczej nr 10 - Bezpartyjny Blok Wspierania 

Reform w okręgu wyborczym nr 37 - Radom, posta
nawiam o wstąpieniu na jego miejsce Pana Jacka Hu
berta Vietha, kandydata z tej samej listy, który w wybo
rach otrzymał kolejno największą liczbę głosów. 

Marszałek Sejmu: w z. A . Mafachowski 

478 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 sierpnia 1997 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia 
zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami goto\Nymi, surowicami i szczepionkami. . :. . . . . ' . . 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 4 oraz 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, 
z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 
i z 1997 r. Nr 54, poz. 348) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 li
stopada 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad 
stosowania cen w obrocie importowanymi lekami 
gotowymi, surowicami i szczepionkami (Monitor 
Polski Nr 64, poz. 571) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w tytule zarządzenia po wyrazie "szczepionkami" 
dodaje się wyrazy "oraz środkami antykoncepcyj
nymi"; 
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2) w § 1: 

a) po wyrazie "szczepionek" dodaje się wyrazy 
"oraz środków antykoncepcyjnych", 

Cena hurtowa w złotych 

0,00-3,60 

3,61-4,80 

4,81-6,50 

6,51-9,75 

9,76-14,00 

14,01-17,50 

powyżej 17,50 

4) skreśla się § 5; 

5) w § 6 skreśla się pkt 1 i 2. 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

,,2a) środków antykoncepcyjnych,"; 

3) w § 3 w ust. 1 tabela otrzymuje brzmienie: 

Marża detaliczna 
liczona od ceny hurtowej 

40% 

1,44 zł 

30% 

1,95 zł 

20% 

2,80 zł 

16% 

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

Minister Finansów: M. Belka 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 5 sierpnia 1997 r. 

zmieniające zarządzenie 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 oraz 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, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i z 1997 r. Nr 54, poz. 348) zarządza się, co 
następuje: 

Cena hurtowa w złotych 

0,00-3,60 

3,61-4,80 

4,81-6,50 

6,51-,9,75 

9,76-14,00 . 

14,01-17,50 

powyżej 17,50 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 
grudnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad 
stosowania cen w obrocie niektórymi testami diagno
stycznymi stosowanymi w leczeniu cukrzycy (Monitor 
Polski Nr 67, poz. 757) w § 3 w ust. 1 tabela otrzymuje 
brzmienie: 

Marża detaliczna 
liczona od ceny hurtowej 

40% 

1,44 zł 

30% 
• j '. 1,95 ~ł . 

.. 

20o/~ 

2,80 zł 

16% 
, . 

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

Minister Finansów: M. Belka 




