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330 
ZARZĄDZENIE Nr 21 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 grudn'ia 1989 r. 

w sprawie wprowadzenia czasu letniego i zimowego w latach 1990--1994. 

Na podstawie § 2 uchwały nr 3 Rady Ministrów z 
dnia 7 stycznia 1977 r. w sprawie wprowadzenia czasu 
letniego i zimowego (Monitor Polski Nr 1, poz. 3) zarzą " 

dza się, co następuje: 

§ 1. 1. Czas letni wprowadza się: 

1) w 1990 r. 25 marca, 
2) w 1991 r. 31 marca, 
3) w 1992 r. 29 marca, 
4j w 1993 r. 28 ' marca, 
5) w 1994 r. 27 marca 
~ o godzinie 2 minut 00 czasu zimowego, środkowoeuro
pejskiego (o godzinie 1,00 według Greenwich Mean Time). 

2. Wprowadzenie czasu letniego polega na zmianie 
wskazań zegarów .z godziny 2 minut 00 na godzinę 3 
minut 00, która będzie godziną początkową czasu letniego 
(wschodmoeuropejskiego ). 

§ 2. 1. Czas zimowy wprowadza się : 

1) w 1990 r. - 30 września, 

2) w 1991 r. 29 września, 
3) w 1992 r. -, 27 wrz,eśnia, 

4) w 1993 r. -, 26 września, 
5) w 1994 r. - 25 września 

- o godzinie 3 minut 00 czasu letniego (wschodnioeuro
pejskiego). 

2. Wprowadzenie czasu zimowego polega na zmianie 
wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 mi
nut 00, która będzie godziną początkową czasu zimowe
go, środkowoeuropejskiego (godziną 1,00 według Green
wich Mean Time). 

3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut 00 
czasu zimowego będzie się oznaczać dodatkową literą "a'
(godzina 2a minut 01 aż do godZiny 3a minut 00, po czym 
nastąpi godzina 3 minut 01 czasu zimowego). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 

331 
ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 listopada 1989 r. 

w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku wyrównawczego i podatku dochodowego. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27. 
poz. 111. z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 269, 
z 1.985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325 oraz z 
1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176 i Nr 35, poz. 192) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Zarządza się częściowe zaniechanie ustalania 
i poboru podatku wyrównawczego oraz podatku dochodo
wego od dochodów osiągniętych w 1989 r. przez podatni
ków mających na lłtrzymaniu członków najbliższej rodzi
ny w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 
1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. Nr 42, poz. 188, 
z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1988 r. Nr 34, poz. 254 i z 
1989 r. Nr 35, poz. 192) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. 
Nr 27, poz. 147) -, poprzez obniżenie kwoty należnego 
podatku o 45 tys. zł rocznie na każdego pozostającego n a 
utrzymaniu podatnika członka rodziny. 

2. Obniżkę, o której mowa w ust. 1. stosuje si ę nie
zależnie od ulg z tytułu pozostawania na utrzymaniu po-

datnika członków rodziny, wynikających z ustaw wymie
nionych w tym przepisie. 

3. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 1, poz05.ta
wały na utrzymaniu podatnika nie przez cały rok po
datkowy albo obowiązek poda.tkowy w podatku dochodo
wym powstał w ciągu roku podatkowego, kwota wymie
niona w ust. 1 ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby 
mi(lsięcy, w których osoby te nie pozostawały na utrzy
maniu podatnika, albo do liczby miesięcy, w których nię 
istniał obowiązek podatkowy. 

4. Jeżeli oboje małżonkowie osiągają dochody poqle
gające opodatkowaniu podatkiem wyrównawczym lub od
rębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, zanie
chanie ustalania i poboru tych podatków następuje tylko 
w odniesieniu do jednego z nich, stosownie do ich oświad
cZ.enia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finansów: w z. M. Dąbrowski 

332 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA, LESNICTWA J GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ 

z dnia 18 listopada 1989 r. 

w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych 
wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą . 

Na podstawie art. 4 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dni a; 
28 stycznia 1987 r. o środkach farmaceutycznych, artyku
ł ach sanitarnych i aptekach (Dz. U. Nr 3, poz. 19 i z 
i988 r. Nr 41. poz. 324) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Za wpisanie do re jestru środka farmaceutyczne
golub artykułu sanitarnego stosowanych wyłączn'ie u 

zwierząt, produkowanych za granicą, ustala się opłatę w 
wysokości 300.000 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Zywnościowej: C. Janicki 


