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333. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW Ar LESNICTW A I GOSPODARKI ŻYWNOSCIOWEJ 

z dnia 18 listopada 198~ r. 

w sprawie zasad trybu ustalania nowego terminu ważności środków farmaceutycznych i artykułów sanitarnych 
stosowanych wyłącznie u zwierząt. 

Na podstawie art. 4 oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 
28 stycznia 1987 L o środkach farmaceutycznych, artyku· 
łach ,sanitarnych i aptekach (Dz U. Nr 3, poz. 19 i z 
1988 r. Nr 41. poz. 324) zarządza się, co następuje: 

~ 1. Środki farmaceutyczne i artykuły sanitarne sto
sowane wyłącznie u zwierząt, zwane dalej "środkami dla 
zwie~ząt", dla których upłynął termin ważności, mogą 

być poddane badaniom laboratoryjnym w celu ustalenia 
nowego terminu ważności. 

§ 2. Z wnioskiem o ustalenie nowego terminu waż
nościmoże wystąpić: 

1) producent środka dla zwierząt, 
2) jednostka prowadząca obrót środkami dla z,wierząt. 

§ 3. Wniosek o ustalenIe nowego terminu ważności 
sporządza się odrębnie dla każdej serii danego środka dla 
zwierząt. 

§ 4. Do przeprowadzenia badań laboratoryjnych w 
celu ustalenia nowego terminu ważności stasuje się prze
pisy o szcz.egółowych zasadach i warunkach przeprowa-

dzania badań laboratoryjnych i klinicznych środków far
maceutycznych i artykułów sanitarnych stosowanych wy
łącznie u zwierząt. 

§ 5. Jednostka upoważniona do przeprowadzenia ba
dań laboratoryjnych może odmówić przeprowadzenia ba
dań, jeżeli dla danej serii środka dla zwierząt był ju:: 
ustalony nowy termin ważności. 

§ 6. Jednostka, o której mowa w § 5, ustala nowy 
termin ważności dla danej serii środka' dla zwierząt, je·· 
żeli na podstawie wyników przeprowadzonych badań la
boratoryjnych zostanie stwierdzone, że środek tej serii 
odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym. 

§ 7. Ustalony nowy termin ważności należy umieścić 
na opakowaniu bezpośrednim zewnętrznym środka dla 
zwierząt. 

,§ 8. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej: C. Janicki 

334 
ZARZĄDZENIE MINISTRA WSPOtPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 12 grudnia 1989 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Rozwoju Eksportu. 

Na podstawie art. 5 ust. 3, art. 10 ust. 3, art. 13 ust. 5 
oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o Fun
duszu Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32 i Nr 30, 
poz. 159) zarządza się, co następuje: 

woju Eksportu (Monitor Polski Nr 5, poz. 57 i Nr 37, 
poz. 295) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie ustalone w 
załączniku do niniejszego zarządzenia. 

I§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. '§ 1. W zarządzeniu Ministra Współpracy Gospodar
czej z Zagranicą z dnia 24 lutego 1989 r. w s!prawie wy
konania niektórych przepisów ustawy o Funduszu Roz-

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: 

M. Swięcicki 

Załącznik do zarządzenia Ministra Współ
pracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 
12 grudnia 1989 r. (poz. 334) 

WYKAZ STAWEK JEDNOLITYCH ORAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH PRODUKCJI STOSUJE SIĘ TE STAWKI W 1989 R. 

Symbol 
Wysokość stawki w % 

Lp. Nomenklatury towarowej Nazwa towaru (grupy towarowej) I obszar II obszar 
handlu zagranicznego płatniczy płatniczy 

l 2 3 4 5 

Część I. Towary rolno-spożywcze 

l 13513 Zioła suszone całe - owoce i nasiona 50 10 

2 23 (bez: 231, 2321, 2331, Wyroby przemysłu spożywczego część I (bez produktów przemysłu mięsnego -
2332, 23391, 23392, część l, skór surowych zakonserwowanych dla przemysłu garbarskiego z biało-

23393, 233973, 23394, skórnictwem, drobiu bitego, przetworów z drobiu, wątroby drobiowej przetłusz-
234) ezonej, podrobów drobiowych jadalnych, części tuszek jadalnych innych, pierza 

i puchu, łapek drobiowych, produktów połowów i przet;"orów rybnych) 50 10 

3 231 (bez 2313600) Produkty przemysłu mięsnego - część I (bez mięsa surowego z dziczyzny) 50 15 ---
4 24 (bez: 2443, 246) Wyroby przemysłu spożywczego - część II (bez wyrobów spirytusowych czys-

tych i gatunkowych, przetworów owocowych, warzywnych i grzybowych) 50 10 


