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Dziennik Ustaw Nr 32 - 514 

h) w pkt 1 skreśla się wyrazy ,;lecz 'nie więcej niż 
ośmiu 'Osób"; 

4) W §6 , w ust. 2 wyrazy "Ministe'r Oświaty 'i Wycho
, wania" zastępuje się wyrazami "Minister Edukacji 
Narodowej"; 

, 
5) w § 7: 

al w ust. 1 wyrazy "z Ministrem Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych" zastępuje się wyrazami "z Min~trem 
Pracy i Polityki Socjalnej", 

D) ust. 2 otrzymuje Iłrzmienie: 
,,2. Umowa powinna określać: 

1) rodzaj zawodu lub specjalności oraz ' czas 
trwania nauki zawodu, wyitikający z klasy
fikacji ' zawodów i specjalności ~zkolnictwa 
Zd'Wod-owego);..lub zakres oraz czas trwania 
przyuczenia,' 

2) sposób wypełniania obowiązku d'Okształca~ 
nia się 'młodocianego, 

3) wysokość wynagrodzenia, 
4) zasadnicze prawa i obowiązki młodocianego 

oraz rzemieślniczego zakładu pracy, w 
szczególności określone w § 5 i 6 ust. 1."; 

6) §. 8 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 8. Umowa zawierana jest w obecności przedsta

wiciela cechu, w terminach przyjęć kandyda
tów do ' szkół ponadpodstawowy~h."; 

7) § 12 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 12. Zawody i specjalności, w których może odby· 

. Wać się nauka zawodu, oraz czas nauki, określa 
klasyfikacja zawodów i specjalności szkolnic· 
twa zawodowego."; 

8) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Nauka z,!wodu w rzemi~ślniczym zakładzie pracy 

jest prowadzOna według programów praktycznej 
nauki zawodu, ustalonych przez organ wiodący, 

, określony dla danego zawodu i specjalności w 
,odrębnych ' przepisach."; 

9) w § 17: 
,a) dodaje się nowy ust. 1 w brzmieniu: 

,,1. Przyuczenie do wykOnywania określonej pra
cy ma ' zapewnić przygotowanie młodocianego 
do pracy w charakterze robotnika przyuczone
go i może być prowadzone' wyłącznie do prac 
określonych w załączniku do roz'porządzenia, 

jeżeli . są 
w § 18.", 

b) . dotychczasowe 
ust. 2 i 3; 

10) w § 18: 

zachowane wymagania okreś[one 

ust. i 2 otrzymują ' oznaczenie 

a) w pkt 3 wyrazy ,,'Organ administracji państwowej 
stopnia- powiatowego" zastępuje , ' Się wyrazami 
,:terenowy organ administracji państwowej o właś
ciwości szczególnej do spraw oświaty i wychowa
nia stopnia podstawowego", 

b) w pkt 4 wyrazy "z organu administracji państwo
wej stopnia powiatowego" zastępuje się wyrazami 
"z' terenowego organu administracji państwowej' 
wykonującego pośrednictwo pracy"; 

11) w § 21: 
a) w ust. 1 skreśla się wyraz "zasadniczego", 
b) ust. 2 otrzymuje brzmi,enie: 

,,2. Ustala się następujący stosunek procentowy, 
o którym mowa w . ust. 1: ' 
1) w pie'rwszym rok\} nauki ~ nie niższe niż 

30°/0, 
2) w drugim roku nauki - nie niższe niż 40010, 
3) w trzecim , Toku nauki - nie niższe niż 

000/0." , 
c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: -

,,3. Młodocianym, z którymi w umowie Q pracę 

' w celu nauki żawodu zawartej przed dniem 
1 września 1988 r. ustalono , okres nauki dłuż~ 
szy niż 3 lata, przysługuje w okresie 'Od ukon
czenia 3 roku nauki do jej zakończenia wyna
grodzenie nie Jliższe niż 700/0 wynagrodzenia. 
o którym mowa w ust. 1."; 

12) w § 22 wyrazy "nie niższe od 3(}l/0 najniższego wy
nagrodzenia zasadniczego" zastępuje , się wyrazami ' 
,,,nie niższe od 400/0 najniższego wynagrodzenia". 

§ 2. Do umów o pracę w celu przygotowania zawo
dowego, zawartych ' przed dniem wejścia w życie niniej
szegorozporządzenia, mają zastosowanie dotychczasowe 
przepisy, z tym że młodocianym przysługuje wynagrodze
nie ustalone zgodnie z § 1 pkt 11 lit. h) i c) oraz pkt 12. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło~ 
szenia z mocą od dnia 1 września 1988 r. 

Minister Pracy i Pblit,yki Socjalnej: l. Sekuła 
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' ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRA~SPORTU, 2:EGLUGI I ŁĄCZNOSCI 

z dni~ 16 sierpnia 1988 r. 

:w sprawie określenia wykroczeń, . za które funkcjonarlqsze niektórych organów podlegających , nadzorowi , Ministra 
Transportu, 2:eglugl I Łączności up'owatnlenl są donakladanla grzywien w drodze mandatu karnego . 

. Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. Nr 12,poz. 1 ł6, Z 1972 r: Nr 49, poo. 312, z 1975 r. 

Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16; poz. 125 
i Nr 45,poz. 291, z 1983 r. Nr 6, PQZ. 35 i Nr 44,poz. 203, 
z 1985 r. Nr 23, ,poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193 .i z 
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1988 r. Nr 20, pO'Z. 135) Draz w związku z § pkt ~9 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 'z dnia 20 lutegO' 
1987r. w sprawie nadar{ia funkcjonariu~zO'm niektórych 

. O'rganów uprawnień dO' nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnegO' (Dz. U. Nr 6, PO'z. 34) zarządza się , CD , 

następuje: / . 

§ 1. 1. FunkcjDnariuszeadministracji żeglugi śród
lądDwej są upóważnieni dO' , nakładania grzywien w drodze 
mandatu · ikarnegO' za wykrDczenia O'kreślDne wart: 15 
ust. 1 ustawy 7 .dnia' 7 marca 1950 r .. o żegludze i spławie 
na. śrMlądO'wych drDgach , wodnych (Dz. U. z 1952 r. 
Nr '26, pDZ. 182 i z 1960 r. Nr 29, pDZ. 163). 

2. UpO'ważnienia dO' nakładania grzyw iQ n f w drDdze 
mandatu karnegO' wydają: . 

1) Minister TranspDrtu, Zeglu~ji' i ŁącznDści ...:.... kierDw
nikO'm inspektDratów żeglugi śródlądDwej, 

2) kierO'wnicy inspektO'ratÓw żeglugi śródlądO'wej-
inspektorom żeglugi śródlądowej. . 

§ 2. 1. FunkcjDnariusze zarządówdróg ·publicznych 

2) komendanci olcręgowi Służby Ochrony KO'lei - pozo-~ . 
stałym funkcjDnariuszDm Drganów ochrDnY ,kO'lei. 

§ 4. 1.- Funkcjonariusze orgAnów inspekcji sanitar
nej PKP są upDważnieni dO''lakładani-a grzywien .w drodze 
mandatu karnegO' za wyki oczenia O'kreślone: 

l) wart. 110--.114 i a rt. 11()-;-117 Kodeksu wykrDczeń 
O'raz w a~t. 145 tego kodeksu, zagrażające stanDwi 
sanitarnemu, 

2) wart. 32 pkt 7 i 10 ustawy z dnia .25 listDpada 
1970 r. D warunkach zdrowDtnych żywnDścii żywie
nia (Dz. U. Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, . PO'z. IIS 
i z 1985 r. Nr 12, poz. 49) . 

2. Upoważnienia ' dO' nakładania grzywien w drodze 
man,datu karnegO' wydają: 

1) Główny Inspektor Sanitarny PKP - DkręgDwym ins
pektorO'msanitarnym PKP, 

2) O'krę~Dwi inspektorzy sanitarni PKP - podległym im 
funkcJDnariuszom sanitarnych Drga nów kDntTolnych, 
PKP. '. lub jednostek, którym zO'stały przekazane funKCje zarzą- '-

dów dróg publicznych, są upoważnieni dDnakladania 
§ ,5. 1. ' FunkcjO'nariusze inspekcji gDspodarki samD

chDdówej upoważnieni są dO' nakładania- grzywien w drD
dze mandatukamegO' za wykroczenia określone. : 

- grzywien w drOdze manda,tu karnegO' za wykrDczenia 
O'kreślDne Vi następujących artykułach KO'deksu wykrD
czeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, PO'z. 114, z 1981 r. Nr 24, 
PO'z. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr. 6, PO'Z. 35 
i Nr 44, pO'Z. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. 
Nr 14, poz. 60 i Nr 23; poz. -100, z 1986 r. Nr 39, :poz. 193 
i z 1988 r. Nr 20, PO'z. 135): art. 84 w zakreSie nieozna
czania przeszktody w r uchu drogO'wym, urządzenia lub 
przedmiotu , znajdującego się na drodze publicznej lub 
miEijsca prO'wadzońych rO'bót na takiej drodze, art. 85 § 1 
i 2, art. 91 w zakresie zanieczyszczania drogi publicznej, 
art. 99 § 1, art. 1~102, art. 144 g 2 oraz art. '145 w ża" 
kresie zanieczyszczańia lub zaśmiecania drogi publicznej. 

2. UpO'ważnienia do n ';ifiidania grzywien w drOdze 
niandatu karnegO' wydają : . 

1) na,czelni dyrektO'rzy okręgów dróg publicznych -
funkcjDnariuszomdyrekcji <1kręgO'wych dróg publicz
nych, 

2) dyrektO'rzy rejO'nów dróg publicznych - funkcjO'na
riuszO'm tych rejO'nów i .funkcjO'nariuszO'm liniówej 
służby drO'gowej, .. 

3) terenowe O'rgany administracji państwO'wej o właści
WO'ści szczególnej w sprawach gO'spodarki kO'munal .. 
nej stopnia podstawO'wego - podległym funkcjona
riuszom zarządów dróg publicznych, 

4) dyrek,torzy (kierownicy) jednostek gO'spodarki uspo· 
łecznionej pełniących funkcje zarządu drogi · p'ublicz-
nej - 'funkcjonariuszO'm tych jednostek. \ 

§ 3. L FunkcjO'nariusze O'rganów ochrony kolei są 
'llp.O'ważnieni dO' nakładania' grzywien w drodze mandatu 
karnegO' za wykrO'czenia O'kreślone. wart. 46 ust. 2 ustawy 
z dnia 2 grudnia 1960 ,. r. o kO'lejacp (Dz. U.z 1970 r. 
Nr 9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 24, 
poz. 142, z 1982 r. Nr 7, poz. 54 i z 1987 r. Nr 33, poz. 
180), stanowiące naruszenie przepisów wydanych na . pod
stawie art. 43 ust. 5 lej ustawy. 

2. Upoważnienia dO' nakładania grzywien w drodze . 
mandatu karnegO' wydają : 

J) Komendant Główny Sł\iżby Ochrony K~lei - funk
cjO'nariuszO'm . KO'mendy Głównej Służby OchrO'ny 
KO'lei; oraz komendantO'm okręgO'wym Służby Ochrony 
Kolei, 

1) w art. 84, art. 85 § 1, art. 86 § l, a'rt. 88, art. 90, 
art. 91, art. 92 § 1, art. 96 ,§ l pkt 2 i 4-6 oraz § 2 
w związku z § 1 pkt 4-6, art. 97 i art. 98 Klodeksu 
wykrDczeń; . 

. 2) wart. 34 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. D trans
pO'rcie drDgO'wym i spedycji ,krajoweJ (Dz. U. Nr 53, 
poz. 297 i z 1984 r. Nr,..53, PO'z. 272). 

2. UpDważnienia dO' nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego wydają: 
lf Minister Transportu, Zeglugi i ŁąCznDŚci - funkcjo

nariuszom inspekcji gospodarki samochodO'wej zatrud· 
nionym w Ministerstwie Transportu, Zeglugi i Łącz-
nDści, / 

2) terenO'we Drgany administracji państwowej D właści
wDści szczególnej w sprawach kDmunikacji .stDpnia 
wDjewódżkiegD - funkcjonariuszom inspekcji gOSpD~ 
darki samochodowej działającym przy tych . organach. 

. § 6. Upqważnienię don3kładania grzywieri w drO'dze 
mandatu karnego pDwinno zawierać o.znaczt!nie Drga nu 
wydającego upoważnienie, datę wydania i termin waż
ności upoważnienia, podstawę ' prawną je.gD wydania, 
imię, nazwiskO' i stanDwiSkO' służbO'we upO'ważniDneg.O' 
funkcjDnariusza, numer legitymacjisłużbO'wej, Dkreślenie 
wykroczeIl, za które funkcjDnariusz-upow-ażniDny ' jest do 

. nakładania grzywien w drO'd.ze mandatu karnegO', O'raz 
określenie Dbszaru. na którym upoważnienie jest ' ważne. 
UpO'ważnienie powinnO' być podpisane przez org~n, który 
Je wydał, Draz opatrZDne Ddciskiem pieczęci urzędO'wej . 

§ 7. Traci mDC rDzpDrządzenie Ministra 'KDmunikacji 
z dnia 8 lipca 1976 r. w sprawie Dkreślenia wykrO'czeń, 
za które funkcjDnariusze niektórych Drganów podlegają 

cych nadzDrDwi Ministra KDmunikacji upDważnieni są dO' 
nakładania grzywien w · drodze mandatu karnego (Dz. U. 
Nr 27, PO'z. 159). 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłD, 
szenia. 

. Minister Transportu, Zeglugi . ŁącznD~Ci: J; Kamiński 




