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Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 

TABELA GODZINOWYCH STAWEK WYNAGRODZENIA 
ZASADNICZEGO ROBOTNIKÓW, KIEROWCÓW I PRACO

WNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY PILNOWANIU 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOW
NIKÓW PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIE~OWNICZE 

Procent minimalnej stawki miesięcznego 
Kategoria Stawka wynagrodzenia zasadniczego 

zaszeregowania w zł/godz. 
Kategoria 

wynagrodzenia zasadniczego w I kate-
gorii zaszeregowania, określonej w tabeli 

zaszeregowania stanowiącej załącznik nr 2 do rozporzą-
I 1.600-1.800 dzenia 

II 1.750-1.950 1 do 25 

III 1 .900-2.100 2 do 35 

IV 2.050-2.300 3 do 45 

V 2.200-2.500 4 do 60 

VI 2.350-2.700 
5 do 70 

6 do 90 
VII 2.500-2.900 

7 do 110 
VIII 2.650-3.100 

8 do 130 
IX 2.800-3.300 9 do 150 
X 2.950-3.500 10 do 175 
XI 3.100-3.700 11 do 200 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RYNKU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 18 maja 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi 
i używkami. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. 
o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 
Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, 
poz. 49 i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) w związku z art. 5 ust. 2 
ustawy z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu 
Ministra Rynku Wewnętrznego (Dz. U. Nr 33, poz. 177) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego 
i Usług z dnia 10 października 1972 r. w sprawie wymagań 
sanitarnych w handlu okrężnym środkami spożywczymi 
i używkami (Dz. U. Nr 44, poz. 279) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 3 w ust. 1 dodaje się zdanie w brzmieniu : 
"Handel okrężny mięsem może być prowadzony wyłą
cznie w miejscach wyznaczonych i przygotowanych 
przez gminę w uzgodnieniu z właściwym państwowym 
terenowym inspektorem sanitarnym oraz właściwym 
weterynaryjnym inspektorem sanitarnym.", 

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Do pakowania środków spożywczych powinien być 

używany papier czysty, nie zadrukowany i dopusz
czony przez Państwowy Zakład Higieny do kontaktu 
z żywnością.", 

3) skreśla się § 6, 

4) § 7 otrzymuje brzmienie: 

§ 7. 1. Nie wolno wprowadzać do obrotu w handlu 
okrężnym: 

1) dziczyzny, 

2) przetworów mięsnych, z wyłączeniem kon-
serw w puszkach, 

3) drobiu, 
4) tłuszczów zwierzęcych i roślinnych, 
5) grzybów świeżych i przetworów grzybo

wych, 
6) dietetycznych środków spożywczych, 
7) napojów alkoholowych. 

2. Sprzedaż mięsa w handlu okrężnym odbywać się 
może przy spełnieniu następujących warunków: 
1) sprzedawca obowiązany jest posiadać 

świadectwo wystawione przez organ urzę
dowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa, 
stwierdzające, że mięso zostało uznane za 
zdatne do spożycia; 

2) warunkiem dopuszczenia mięsa do sprze
daży jest przeprowadzenie w dniu i w miejs
cu sprzedaży kontroli weterynaryjnej mięsa 
przez właściwego weterynaryjnego inspek
tora sanitarnego, co musi być potwierdzone 
oznaczeniem mięsa oraz świadectwa, o któ
rym mowa w ust. 1, dodatkową pieczęcią: 
"Kontrola San.-Wet."; mięso podlega tej 
kontroli niezależnie od badania dokonane
go bezpośrednio po uboju; 

3) mięso uznane przez weterynaryjnego in
spektora sanitarnego dokonującego kont
roli za niezdatne do spożycia i warunkowo 
zdatne lub mniej wartościowe nie może być 
dopuszczone do sprzedaży; 
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4) sprzedaż mięsa w miejscach do tego wy
znaczonych może odbywać się do godziny 
12, chyba że sprzedający zapewni odpowie
dnie warunki schładzania mięsa, kontrolo
wane również przez właściwego państwo
wego terenowego inspektora sanitarnego; 

5) mięso sprzedawane w handlu okrężnym 
w miejscach do tego wyznaczonych pod
lega kontroli sanitarno-weterynaryjnej, 
sprawowanej przez właściwego weteryna
ryjnego inspektora sanitarnego; 

6) sprzedawca jest obowiązany okazywać 
świadectwo badania mięsa na żądanie or
ganów kontrolnych; 

7) miejsca wyznaczone do sprzedaży mięsa 
powinny mieć twardą nawierzchnię oraz 
być zaopatrzone w bieżącą wodę; 

8) lady i stoły sprzedażowe powinny być po
kryte blachą alumi niową, płytą laminatową, 

płytą z polistyrenu wysokoudarowego lub 
innym materiałem dopuszczonym przez 
Państwowy Zakład Higieny do kontaktu 
z żywnością oraz powinny być wyposażone 
w daszki (parasole) chroniące przed pro
mieniami słonecznymi i opadami; 

9) sprzedawca obowiązany jest do codzien
nego mycia i dezynfekcji sprzętu, w tym 
także kloców do rąbania mięsa, po zakoń
czeniu sprzedaży; 
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12) gmina zapewnia porządek w miejscach wy
znaczonych do sprzedaży mięsa . 

3. Handel okrężny wyrobami kulinarnymi może być 
prowadzony w warunkach wykluczających mo
żliwość bezpośredniego kon taktu tych wyro
bów z mięsem oraz uniemożliwiających ich 
zepsucie lub wtórne zan ieczyszczenie. 

4. Na targowiskach i w halach targowych dopusz
cza się sprzedaż : 

5) w § 9: 

1) grzybów przez zbieraczy, 
2) środków spożywczych wyprodukowanych 

przez producentów we własnych gospodar
stwach rolnych, ogrodniczych i hodowla
nych, z wyjątkiem wędlin i wyrobów węd
liniarskich.", 

a) w ust. 1 po wyrazie "Piwo" dodaje się wyrazy " o 
zawartości do 1,5% alkoholu", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Napoje spożywane na miejscu mogą być poda 

wane konsumentom wyłącznie w kubkach jed
norazowego użycia . " 

6) w § 10 skreśla się ust. 2, 

7) w § 13: 

a) w ust. 2 po wyrazie "sprzedawcy" dodaje s ię wyrazy 
"oraz osoby dokonujące rozbioru mięsa ", 

b) w ust. 6 po wyrazie "sprzedawcy" dodaje się wyrazy 
"mięsa oraz". 10) sprzedawca obowiązany jest do oznaczan ia 

miejsca sprzedaży w sposób określony 
w przepisach o działalności gospodarczej; 

11) uruchomienie sprzedaży m ięsa może nastąpić 

wyłącznie po uprzednim przygotowaniu i wy
posażen i u wyznaczonego miejsca sprzedaży; 

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

Minister Rynku Wewnętrznego: A. Mackiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 11 czerwca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach 
rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. 

Na podstawie art. 19 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z 1990 r. Nr 23, poz. 138 i Nr 34, poz. 198) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
16 sierpnia 1989 r. w sprawie utworzenia sądów gospo
darczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych 
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 
(Dz. U. Nr 49, poz. 284) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 1 w ust. 1: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach - Wy
dział Gospodarczy - do spraw gospodar
czych, obej mujący obszar właściwości Są
dów Wojewódzkich w Kielcach i Rado
miu"; 

b) pkt 14 otrzymuje brzmienie: 
" 14) w Sądzie Wojewódzkim w Rzeszowie - Wydział 

Gospodarczy - do spraw gospodarczych, obej 
mujący obszar właściwości Sądów Wojewódz
kich w : Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnob
rzegu z tymczasową siedzibą w Sandomierzu"; 

2) w § 2: 
a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospodar
czych, obejmującego dzielnice: Śródmieście, Wola 
i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego 
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, 

3) Wydziału Gospodarczego - do spraw gospo
darczych, obejmującego obszar właściwośc i 
Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowiec 
kim, Pruszkowie i dla Warszawy- Mokotowa 
w Warszawie oraz dzielnicę Ochota z obszaru 
właściwości Sądu Rejonowego dla Miasta Sto
łecznego Warszawy w Warszawie" , 


