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§ 10; Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia 
Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1961 r. w sprawie 

badań na zawartość alkoholu w organizni~eQsób podej~ 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi ~ życie z dniem 13 ma- " 
ja 1983 r. . ' " 

• rzanych o popełnienie przestępstwa w stanie nietrzeź

wości (Dz. U. z 1961 r. Nr 39, poz. 201 i ~ 1962 1". Nr 59, 
poz. ~88). . Minister Zdrowia Opieki Społecznej: r. --Szelachowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 6 maja 1983 r. 

w sprawie zasad ustalania cen ·napojów alkohoiowych oraz 'trybu' rozUtzeń przedsiębiorstw gastronomicznych. 
\ 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 paź~ 

dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw
dzialaniualkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza 

się" co następuje: 

§ 1. 1. W zakładach i punktach gastronomicznych 
ceny sprzedażne napojów allwholowych ustala się przez 
powiększenie ceny detalicznej o narzut nle wyższy niż 
25%, obejmujący koszty sprzedaży, zysk i podatek obro
towy obliczony od ' obrotu osiągniętego ze sprzedaży na
pojów alkoholowych na zasadach określonych w odręb-
nych pIzepisach. . 

2. Wysokoś'C narzutu, o którym mowa w ust. 1, 
ustala: 

1) w jednostkach gospodarki uspołecznIonej prowadzą
cych działalność gastronomiczną - dyrektor przedsię
biorstwa (zarząd spółdzielni lub organizacjispołecz..; 
nej), 

2) w jednostkach gospodarki nie uspołecznionej - pro
wadzący działalność gastronomiczną zarząd woje· 
wódzki Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług; 

3. Ceny sprzedażne llapojów alkoholowych w zakła· 
dach i punktach gastronomicznych wprowadza kierownik 
zakładu, kierując się zasadami określonymi w ust. 1 i 2. 

4. Kontroli prawidłowości ustalania cen dokonuje , 
właściwy organ administracji państwowej. 

5. Ograniczenie wysokości narzutu, o którym mowa 
w ust. 1. nie dotyczy zakładów gastronomicznych określo~ , 
nych przez Przewodniczące.go · Głównego Komitetu Tury
styki. Wysokość narzutu dla tych ,zakładów i ceny sprze- . 
dażne ustala się i wprowadza według zasad określonych 
w ust. 2 i 3. 

§ 2. 1. Wpływów ze 'sprzedaży napojów alkoholowy<;,h 
nie uwzględnia się przy ocenie działąlnościprzedsię

biofstw prowadzących działalność gastronomiczną, jakr6w
nież przy obliczaniu wskaźnika' przyrostu wynagrodzęń 

wolnego od obciążeń na Fundusz Aktywizacji Zawodowej 
oraz przy ustalaniu indywidualnych wynagrodzeń, prn1nii 
i nagród dla pracowników tych przedSiębiorstw. 

2. Przedsiębiorstwa gastronomiczne prowadzą ewi
dencję zakupu i sprzedaży napojów alkoholowych w SPO" 
sQb pozwalający na okresowe rozliczenia wielkości zakupu: 
i sprzedaży. 

§. 3. R0J:poIządzenie wchodzi w żych'; z dniem 13 ma~ 
ja 1983 t. 

Minister Handlu Wewnętrznego i Usług: w z. ' Bo, Szymaf~skl 
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IWZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ' WEWNĘTRZNEGO ' I USŁUG 

, z dnia 6 maja 1983 r. 

w sprawie szczegółowych za~ad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania . 
zezwoleń na sprzedaż tych' napoióW. 

Na porlstawieart 18 ust. 5 ustawy z dnia 26 paź
dziernika 19U2 f. o 'w ychowaniu w trzezwo'ki i . przeciw· 

działaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230) zarządza 

się, co następuje: 
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