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2. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć: 

1) Prezes Agencji, wiceprezes Agencji oraz osoby upoważ
nione przez Prezesa Agencji, 

2) osoby nie będące członkami Rady, zaproszone na posie
dzenie Rady przez jej Przewodniczącego. 

3. Rada na posiedzeniu plenarnym powołuje komisje, 
stałe i doraźne, dla poszczególnych spraw związanych z dzia 
łalnością Rady oraz określa ich zakresy działania . W pracach 
komisji mogą brać udział również osoby spoza Rady. 

4. Do zadań komisji należy opracowywanie i opinio
wanie niezbędnych dla Rady spraw i zagadnień specja
listycznych wchodzących w zakres ich merytorycznego 
działania. 

§ 14. 1. Do ważności uchwały Rady konieczna jest 
obecność na posiedzeniu Przewodniczącego Rady lub jed
nego z jego zastępców oraz co najmniej połowy ogólnej 
liczby członków Rady. 

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością 
głosów. 

3. Członek Rady, który nie zgadza się z treścią uchwały, 
może złożyć pisemne uzasadnienie swojego odrębnego sta
nowiska, traktowane jako załącznik do uchwały. 

4. Członek Rady, którego dotyczy podejmowana 
uchwała, nie bierze udziału w głosowaniu nad jej podjęciem , 
lecz jest uwzględniany przy ustalaniu quorum. 

§ 15. 1. Głosowanie odbywa się jawnie, z zastrzeże
niem ust. 2. 

2. Głosowanie przeprowadza się w sposób tajny: 

1) przy podejmowaniu uchwały w sprawach personalnych, 

2) gdy Rada tak postanowi. 

§ 16. 1. Przewodniczący Rady przedstawia uchwały 
Rady Prezesowi Agencji. 

2. Prezes Agencji informuje Przewodniczącego Rady 
o sposobie wykorzystania uchwał Rady. 

§ 17. Przewodniczący Rady przedstawia Prezesowi Ra- . 
dy Ministrów, za pośrednictwem Prezesa Agencji, sprawo
zdanie z działalności Rady za okres kadencji. 

§ 18. Osobom biorącym udział w posiedzeniach Rady 
i jej organów przysługują zwrot kosztów przejazdów i diety, 
zgodnie z odrębnymi przepisami . 

§ 19. Wydatki związane z pracami Rady są pokrywane 
z budżetu Agencji . 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA 

z dnia 22 stycznia 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 
października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 
229, z 1981 r. Nr 12, poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201, 
z 1984 r. Nr 35, poz. 185 i 186, z 1987 r. Nr 21, poz. 124, 
z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Administracji, Gospo
darki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 1980 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od
powiadać budynki (Dz. U. Nr 17, poz. 62, z 1988 r. Nr 42, 
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poz. 333 i z 1990 r. Nr 70, poz. 412), wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 31 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 31. Wymagania dla dojazdów pożarowych regulują 
odrębne przepisy." , 

2) skreśla się § 32-35. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 
1993 r. 

Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa: 
A. Bratkowski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 9 lutego 1993 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 9 dekretu z dnia 28 
października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. Nr 66, 
poz. 414, z 1950 r. Nr 20, poz. 170 i Nr 36, poz. 333 oraz 
z 1989 r. Nr 35, poz. 192), art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 
(Dz. U. Nr40, poz. 267, z 1984r. Nr52, poz. 268i 270, z 1986 r. 
Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, poz. 
58 i 61, Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506, 

z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350, Nr 94, poz. 422 i Nr 
104, poz. 450 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 84 i Nr 64, poz. 321), 
art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo 
o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, 
z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1990 r. Nr 
36, poz. 206), art. 11 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. 
o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin 
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(Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, poz. 190, 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i z 1991 r. Nr 104, poz. 450), art. 12 
ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecz
nym osób wykonujących pracę na rzecz jednostek gos
podarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31 , poz. 146, z 1989 r. Nr 
32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 
i z 1991 r. Nr 110, poz. 474) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 18 
grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowa 
dzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 45, poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i z 1991 r. 
Nr 110, poz. 474) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Min istra Pracy i Polityki Socjal 
nej z dnia 10 kwietnia 1989 r. w sprawie zasiłków rodzinnych 
i pielęgnacyjnych (Dz. U. Nr 23, poz. 125, z 1990 r. Nr 2, poz. 
13, z 1992 r. Nr 43, poz. 190 i Nr 64, poz. 325 oraz z 1993 r. Nr 
7, poz. 37) w § 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) do ukończen ia 16 lat życia, a jeżel i kształci się w szkole 
lub na kursie kwalifikacyjnym przysposobienia lub dos
konalenia zawodowego trwającym co najmniej 3 mie
siące - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 20 lat życia; jeżeli ukończenie 20 lat życia 
przypada na ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole, 
zasiłek rodzinny przysługuje odpowiednio do zakoń
czenia bieżącego lub następnego roku szkolnego, ". 

§ 2. W Dzienniku Ustaw zostanie ogłoszony jednolity 
tekst rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
10 kwietnia 1989 r. w sprawie zas iłków rodzinnych i pielęg 

nacyjnych, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepi
sów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 lutego 1993 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 28 stycznia 1993 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa. 

Na podstawie art. 208 § 2 Kodeksu pracy zarządza się, co 
następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Przepisy rozporządzenia dotyczą bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy uboju zwierząt i przetwórstwie mięsa , 
a w szczególności w rzeźniach , ubojniach, przetwórniach 
mięsa i topialniach tłuszczu , zwanych dalej "zakładam i 
pracy". 

§ 2. W halach produkcyjnych, w których odbywa się 
przetwórstwo mięsa: 

1) drzwi drewniane powinny być obite blachą kwasoodpo
rną, a wręgi ościeżnic uszczelnione, 

2) skrzydła okien powinny być wyposażone w urządzenia 
umożliwiające ich otwieranie przez osobę stojącą na 
podłodze . 

§ 3. Na ścianach oraz ościeżnicach w halach pro
dukcyjnych i magazynach, w których używane są wózki 
z napędem silnikowym, powinny być zainstalowane odboj
nice. 

§ 4. Wózki ręczne używane w halach produkcyjnych, 
komorach wędzarniczych i magazynach powinny być wypo
sażone w ogumione koła . 

§ 5. 1. Urządzenia technologiczne zasilane energią ele
ktryczną, gazem lub sprężonym powietrzem powinny być : 

1) tak usytuowane, aby zapewniony był do nich swobodny 
dostęp ze wszystkich stron, 

2) wyposażone w łatwo dostępne ze stanowiska obsługu 
jącego urządzenia odcinające dopływ czynnika ener-
getycznego. . 

2. Urządzenia, z których wydziela się para wodna lub 
spaliny, powinny być wyposażone w instalację odprowadza -
jącą te czynniki na zewnątrz pomieszczeń. . 

3. Na rurach przewodzących gorące substancje powin
na być zainstalowana izolacja ochronna. 

§ 6. Urządzenia wentylacji mechanicznej powinny być 
tak zainstalowane, aby strumień powietrza nie był kierowany 
bezpośrednio na stanowiska pracy. 

§ 7. Myjnia środków transportowych i pojemników 
oraz miejsca gromadzenia odpadów produkcyjnych powinny 
być zlokalizowane w wyodrębnionych częściach zakładu 
pracy. 

§ 8. 1. Wyładunek zwierząt ze środków transportowych 
na terenie zakładu pracy powinien odbywać się na rampy 
stałe lub ruchome, dostosowane wymiarami do środka trans
portowego. 

2. Przy wyładunku zwierząt z wagonów kolejowych 
przestrzeń pomiędzy wagonem a rampą stałą powinna być 
zabezpieczona pomostem z poręczami o wysokości 1,10 m. 

3. Przepędzanie zwierząt powinno odbywać się za po
mocą pogan iaczy elektrycznych, drążków lub łańcuchów. 

Rozdział 2 

Ubój zwierząt i przetwórstwo mięsa 

§ 9. 1. Zwierzęta "złośliwe" i "oporne" powinny być 
doprowadzone do uboju w pierwszej kolejności . 

2. W komorze ubojowej konie i bydło powinny być 
przywiązane do uwiązów. 

3. Zabrania się pracownikom wchodzenia do komory 
ubojowej razem z wprowadzanym zwierzęciem. 

§ 10. Komora ubojowa ' dla koni i bydła powinna być 
wyposażona w mechaniczne urządzenia do otwierania i za 
mykania drzwi, otwieran ia ściany bocznej i podnoszenia 
podłogi. 

§ 11 . Ogłuszanie zwierząt powinno odbywać się w ko
morze ubojowej, przy użyciu kleszczy elektrodowych lub 
aparatów bolcowych trzpieniowych: z nabojami lub pneu
matycznych. 
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