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3. WW-az środków spożywczych produkowanych 
przez jednostki przetwórstwa rybnego podległe Mi

, nisłowi Transportu i Gospodarki Morskiej, do któ
rych stosuje się przepis ust. 2, ustala Minister 

. Tra~portu i Gospodarki Morskiej w porozumieniu 
z MlI1istrem Zdrowia i Opieki Społecznej.", 

15) wart. 2 ' 
a) w ust, 1 wyrazy "Ministrem Handlu Wewnętrznego 

i Usłu~" zastępuje się wyrazami "Ministrem Przemy
słu i Handlu", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. M\nister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala, 

w drodze rozporządzenia, ogólne wymagania 
sa~itarne dotyczące przewozu środków spożyw
cz~h, używek i substancji dodatkowych do
zw,lonych.", 

16) w art. 22: \ 

a) ust. 3 o~ymUje brzmienie: 
,,3. Org ny służby weterynaryjnej nadz~rowane 

prze Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoś
cio j w zakresie ustalonym w ust. 2 sprawują 
nad r nad: 
1) ~iejscami uboju, zakładami przetwórstwa 

~
'ęsa i ubocznych artykułów ubojowych 

z ierząi rzeźnych, królików, nutrii, dziczyzny 
,i ,robiu, 

2) za~ładami jajczarskimi, przetwórstwem jaj, ryb 
l i'TIych zwierząt wodnych oraz mięczaków, 

3) po~yskiwaniem, transportem i przetwórst
wen mleka, 

4) mie\scami przechowywania i składania wy
mie~ionych artykułów pochodzenia ~wie
rzęcego, 

5) obrotem mięsem mniej wartościowym 
w pynktach sprzedaży takiego mięsa, 

6) targa.viskową sprzedażą mięsa w miejscach 
wyzri;lczonych." , 

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu : 
,,3a. Jeżeli śrctłki spożywcze pochodzenia zwierzęce

go są prqdukowane lub przechowywane w za
kładzie plodukującym inne środki spożywcze, 
nadzór n~d ich zdrowotną jakością może być 
powierzony organowi służby weterynaryjnej lub 
organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.", 

17) wart. 23 wyrazy "Organy administracji państwowej" 
zastępuje się wyraza'mi "Organy służby weterynaryjnej", 

18) wart. 24 w ust. 2 wyrazy "organowi administracji 
państwowej" zastępuje się wyrazami "organowi służby 
weterynaryjnej " , 

19) w ' art. 27 kropkę na końcu skreśla się i dodaje wyrazy 
"lub właściwy organ służby weterynaryjnej nadzorowa
ny przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnoś
ciowej .", 

20) wart. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Zakłady i instytucje, które w ramach swoich zadań 

zapewniają określonym grupom osób wyżywienie, są 
obowiązane ustalać - z uwzględnien iem obowiązu
jących norm finansowych ustalonych przez Ministra 
Zdrowia i Opieki Społecznej racji pokarmowych 
- ilość środków spożywczych przypadających na 
poszczególne posiłki w danym dniu dla jednej osoby 
z podaniem ich wartości energetycznej i zawartości 
w nich składników odżywczych.", 

21) w art. 31 w ust. 2 skreśla się wyrazy "do 5.000 zł", 

22) wart. 32: 
a) dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu : 

,,11) narusza obowiązki przewidziane wart. 13a ust. 
1 i 3, 

12) rozpoczyna działalność bez uzyskania zgody, 
o której mowa wart. 17 ust. 1," 

b) skreśla się wyrazy "do 5.000 zł", 

23) wart. 35 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1, 

24) użyte: 

a) wart. 19 i art. 34 ust. 3 w różnych przypadkach 
wyrazy "Minister Handlu Wewnętrznego i Usług" 
zastępufe się użytymi w odpowiednich przypadkach 
wyrazami "Minister Przemysłu i Handlu", 

b) wart. 11 ust. 3, art. 12 ust. 3 i art. 34 ust. 3 w różnych 
przypadkach wyrazy "Minister Handlu Zagranicz
nego" zastępuje się użytymi w odpowiednich przy
padkach wyrazami "Minister Współpracy Gospodar
czej z Zagranicą" . 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dn i od 
dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Wałęsa 

457 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 1 grudnia 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu wynagradzania pracowników Agencji Rynku Rolnego. 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 1990 r. 
o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 39, poz. 
223) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 paź
dziernika 1990 r. w sprawie systemu wynagradzania pracow
ników Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. Nr 72, poz. 425) § 10 
otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10 . . 1. ·W ramach posiadanych środków na wyna 
grodzenia tworzy się fundusz premiowy. 

2. Premię przyznaje się za terminowe i prawid
łowe wykonanie zadań. 

3. Szczegółowe zasady tworzenia funduszu oraz 
przyznawania premii określa zakładowy regu
lamin premiowania.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 listopada 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: H. Suchocka 


