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§ 8. 1. W razie ustalenia przez dyspaszera, że awaria 
wspólna nie zachodzi, dyspaszer odmawia sporządzenia 
dyspaszy. 

2. Odmowa sporządzenia dyspaszy powinna zawierać 
uzasadnienie. 

§ 9. Dokumenty dyspaszerskie, a w szczególnośc i dys
pasza, wyciąg z dyspaszy i odmowa sporządzenia dyspaszy, 
powinny zawierać : datę i miejsce wystawienia dokumentu, 
imię i nazwisko dyspaszera, który dokonał czynności dys
paszerskich, oraz podpis i pieczęć dyspaszera. 

§ 10. 1. Dyspaszer zawiadamia, za zwrotnym poświad
czeniem odbioru, znanych uczestników awarii wspólnej 
o zakończeniu po~tępowania dyspaszerskiego, a jeżeli dys
pasza została sporządzona - przesyła im dyspaszę lub 
wyciąg z dyspaszy. 

2. Za datę zakończenia postępowania dyspaszerskie
go uważa się dzień doręczenia dyspaszy lub wyciągu z dys
paszy bądź zawiadomienia o odmowie sporządzen ia dys
paszy. 

§ 11 . Dyspaszerzy powołani i wpisani na listę dyspasze
rów przed wejściem w życie rozporządzenia , spełniający 

warunki określone w § 2, zachowują z mocy prawa dotych
czasowe uprawnienia. 

§ 12. Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 
15 września 1966 r. w sprawie powoływania dyspaszerów 
i postępowania dyspaszerskiego (Dz. U. Nr 44, poz. 267). 

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

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej : Z. Jaworski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 26 marca 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i zasad działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego 
oraz kwalifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspektoratu. 

Na podstawie art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 10 październ ika 
1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycz
nych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym 
(Dz. U. Nr 105, poz. 452 i z 1993 r. Nr 16, poz. 68) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społe
cznej z dnia 21 grudnia 1992 r. w sprawie organizacji i zasad 
działania inspektoratu nadzoru farmaceutycznego oraz kwa
lifikacji zawodowych wymaganych od pracowników inspek
toratu (Dz. U. Nr 101, poz. 517) w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia: 

1) w części A. Pracownicy działalności podstawowej pod 
lp. 4 i 5 w rubryce Wymagane wykształcenie skreśla się 
wyraz "medyczne", 

2) w części B. Pracownicy administracyjni i ekonomiczni 
pod lp. 3 w rubryce Wymagane wykształcenie skreśla się 
wyraz "zawodowe." 

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

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej : A. Wojtyła 
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UCHWAŁA PEŁNEGO SKŁADU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 29 marca 1993 r. 

w sprawie wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości. 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie : 

przewodniczący : M . Tyczka - prezes Trybunału Kon
stytucyjnego, 

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: C. Bakalarski, T. 
Dybowski, K. Działocha, H. Groszyk, M . Łabor-Soroka (spra
wozdawca), W. Łączkowski, R. Orzechowski, F. Rymarz, J. 
Zakrzewska, A. Zoli 

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 1993 r. w trybie art. 13 ust. 
1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyj
nym (Dz. U. z 1991 r. Nr 109, poz. 470) wniosku Prezesa 
Naczelnego Sądu ,Administracyjnego o ustalenie powszech 
nie obowiązującej wykładni art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 
kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości 


