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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 




