
Dziennik Ustaw Nr 143 — 11439 — Poz. 1613 

1613

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 11 grudnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia i odwo∏ania czasu letniego w latach 2002—2006.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o czasie letnim (Dz. U. Nr 29, poz. 128) zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Czas letni wprowadza si´:

1) w 2002 r. — dnia 31 marca,

2) w 2003 r. — dnia 30 marca,

3) w 2004 r. — dnia 28 marca,

4) w 2005 r. — dnia 27 marca,

5) w 2006 r. — dnia 26 marca

— o godzinie 2 minut 00 czasu Êrodkowoeuropejskie-
go (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean Ti-
me).

2. Wprowadzenie czasu letniego polega na zmianie
wskazaƒ zegarów z godziny 2 minut 00 na godzin´
3 minut 00, która b´dzie godzinà poczàtkowà czasu let-
niego (wschodnioeuropejskiego).

§ 2. 1. Czas letni odwo∏uje si´:

1) w 2002 r. — dnia 27 paêdziernika,

2) w 2003 r. — dnia 26 paêdziernika,

3) w 2004 r. — dnia 31 paêdziernika,

4) w 2005 r. — dnia 30 paêdziernika,

5) w 2006 r. — dnia 29 paêdziernika

— o godzinie 3 minut 00 czasu wschodnioeuropej-
skiego (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean
Time).

2. Odwo∏anie czasu letniego polega na zmianie
wskazaƒ zegarów z godziny 3 minut 00 na godzin´
2 minut 00 (godzina 1 minut 00 czasu Greenwich Mean
Time), która b´dzie godzinà poczàtkowà czasu Êrodko-
woeuropejskiego.

3. Czas od godziny 2 minut 00 do godziny 3 minut
00 czasu Êrodkowoeuropejskiego b´dzie si´ oznaczaç
dodatkowà literà „a” (godzina 2a minut 01 do godzi-
ny 3a minut 00), po czym nastàpi godzina 3 minut 01
czasu Êrodkowoeuropejskiego.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


