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746 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 21 grudnia 1996 r. 

uchylające zarządzenie z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru niektórych 
podatków i innych należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, 

oraz warunków tego zaniechania. 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 
1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646, z 1995 r. Nr 5, poz. 
25 i Nr 85, poz. 426 oraz z 1996 r. Nr 75, poz. 357) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się zarządzenie Ministra Finansów 
z dnia 4 marca 1994 r. w sprawie częściowego zanie
chania poboru niektórych podatków i innych należno-

ści, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach 
podatkowych, oraz warunków tego zaniechania (Moni
tor Polski Nr 18, poz. 137). 

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

Minister Finansów: w z. K. Kalicki 

747 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 23 grudnia 1996 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. 

Na podstawie art. 77 4 pkt 1 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjal
nej z dnia 26 czerwca 1996 r. w sprawie najniższego wy
nagrodzenia za pracę pracowników (Monitor Polski Nr 

39, poz. 388) w § 1 w ust. 1 i 4 oraz w § 2 liczbę ,,370" 
zastępuje się liczbą ,,391". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1997 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. M. Manicki 

748 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 10 grudnia 1996 r. 

w sprawie badań statystycznych w 1997 r. 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się obowiązek sporządzania i prze
kazywania sprawozdań statystycznych na formula
rzach oznaczonych symbolami: 

1) MPiH-Ol - sprawozdanie o liczbie punktów 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz o liczbie ze
zwoleń wydanych, cofniętych i których ważność 

wygasła, według wzoru stanowiącego załącznik nr 
1 do zarządzenia, 

2) MPiH-02 - sprawozdanie z obrotu hurtowego 
wyrobami spirytusowymi, według wzoru stano
wiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 2. Obowiązek sporządzania i przekazywania spra
wozdań statystycznych, o których mowa: 

1) w § 1 pkt 1 - mają wojewodowie, na podstawie 
danych przekazanych przez gminy, 
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