
Dziennik Ustaw Nr 1 - 19 Poz. 2 i 3 

1) wart. 37: 

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
,,1 . Rada pracownicza może odwołać dyrektora 

przedsiębiorstwa za zgodą organu założyc i els 

kiego. Organ założycielski przedstawia stanowi
sko w terminie jednego miesiąca od dnia wy
stąpienia rady pracowniczej w tej sprawie. 

2. Odwołanie dyrektora bez zgody organu założy
cielskiego jest nieważne . ", 

b) skreśla się ust. 3; 

2) w art. 37a: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem 
i ~odaje się pkt 4 w brzmieniu : 
,,4) przedsiębiorstwo państwowe przekroczyło 

wskaźniki przyrostu przeciętnego m iesięcznego 

wynagrodzenia, ustalone przez Komisję Trój 
stronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych 
lub Radę Ministrów, w trybie określonym 

w ustawie z dnia 16 grudnia 1994 r. o negoc
jacyjnym systemie kształtowania przyrostu 
przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gos
podarczych oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2). co spowodowało 
pogorszenie sytuacji finansowej przeds iębiorst -

wa.", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Odwołanie dokonane z przyczyn, o których mo
wa w ust. 1 pkt 4, pociąga za sobą skutki , jakie 
przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy 
o pracę przez zakład pracy bez wypowiedzenia 
z winy pracownika. "; 

3) wart. 43 dodaje się ust. 6 w brzmieniu : 

,,6. W wypadku, o którym mowa wart. 37a ust. 1 pkt 
4, organ założycielski może osoby wymienione 
w ust. 1 pozbawić prowizji lub zmniejszyć im 
prowizję od zysku przedsiębiorstwa ."; 

4) wart. 45c w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się 

przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu : 

,.4) zachodzi wypadek, o którym mowa wart. 37a 
ust. 1 pkt 4." ; 
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5) wart. 65: 

a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1 a i 1 b w brzmieniu : 

,,1 a. Z przyczyn określonych wart. 37a ust. 1 pkt 
4 organ założyc ielsk i może wszcząć postępo 

wanie naprawcze, ustanawiając nad przedsię 

biorstwem zarząd komisaryczny. 

1 b. Od decyzji organu założycielskiego, o których 
mowa w ust. 1 i 1 a, nie przysługuje sprzeciw. ". 

Art. 9. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o zmianie 
ustawy. - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz.U. Nr 113, poz. 547) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Zmiany w regulaminie, o którym mowa w ust. 1, 
wprowadza pracodawca w uzgodnieniu z zakłado
wą organizacją związkową, a w przypadku braku 
takiej organizacji zmiany te wprowadza pracodaw
ca . Przepis art. 241 13 § 2 Kodeksu pracy stosuje się 
odpowiednio."; 

2) dodaje się art. 12a w brzmieniu : 

"Art. 12a. 1. Do postępowania w sprawie rejestracji 
układu zbiorowego pracy zgłoszonego 
do rejestracj i przed dniem 26 listopada 
1994 r., a nie zarejestrowanego do tego 
dnia, stosuje się przepisy obowiązujące 
przed tym dniem. 

2. Nie podlega zarejestrowaniu i nie nabiera 
mocy obowiązującej układ zbiorowy pra
cy zawarty przed dniem 26 listopada 
1994 r. , a nie zgłoszony przed tym dniem 
do rejestracji ." 

Art. 10. Postępowanie w sprawie odwołania dyrek
tora przeds iębiorstwa państwowego, wszczęte i nie zakoń
czone przed dniem wejścia w życ i e niniejszej ustawy, toczy 
się na dotychczasowych zasadach. 

Art. 11 . Ustawa wchodzi w życie dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 15 grudnia 1994 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 
1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251) zarządza się, 

co następuje : 

§ 1. W rozporządzen i u Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku 
stosowania Polskich Norm (Dz. U. Nr40, poz. 152) w załącz 

niku " Wykaz polskich norm do obowiązkowego stosowania" 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w dziale 12 " Produkty spożywcze" : 

a) w poz. 22 numer normy "PN -91 j A -86521" zastępu
je się numerem "PN-92j A-86521 " , 

b) w poz. 44 numer normy " PN-S1 jA-86024" za 
stępuje się numerem " PN-92j A -86024", 

c) dodaje się poz. 56a w brzmieniu : 
,,56a . PN -93j A -82246 Uboczne surowce rzeźne dla 
przetwórstwa farmaceutycznego i chemicznego", 

d) w poz. 65 tytuł normy otrzymuje brzmien ie: 
"Przetwory m ięsne . Wędliny . Badania organolep
tyczne i fizyczne", 



Dziennik Ustaw Nr 1 

e) dodaje się poz. 91 a i 91 b w brzmieniu : 
,,91 a. PN-93j A-86034j 12 Mleko i przetwory mle

czarskie. Badania mikrobiologiczne. Prze
trwalniki bakterii beztlenowych redukujących 
siarczyny - wykrywanie obecności i ozna
czanie najbardziej prawdopodobnej liczby 
(NPL) 
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ł) w poz. 197 po wyrazie " Powidła" dodaje się wyraz 
"śliwkowe", 

m) po wyrazach ... 212. PN-80/A-86950 Majonez. 
Wspólne wymagania i badania" dodaje się wyrazy 
"Grupa 1256. Herbata. Kawa. Kakao 
212a. PN-93/A-76100 Kawa palona", 

n) w poz. 250 numer normy "PN-90/A-75101/14" 
zastępuje się numerem !, PN-93/A-751 01 /14", 

o) w poz. 256 numer normy "PN-90/A-75101/20" 
zastępuje się numerem "PN-91 /A-751 01 /20"; 

91 b. PN-93j A-86034j 13 Mleko i przetwory mle
czarskie. Badania mikrobiologiczne. Staphy
lococcus aureus (gronkowce chorobotwór
cze) - wykrywanie obecności, oznaczanie 
najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL), 
oznaczanie liczby metodą płytkową", . 2) w dziale 15 "Rolnictwo i leśnictwo": 

f) w poz. 112 numer normy "PN-84jA-74103" za
stępuje się numerem " PN-93jA-741 03", 

g) w poz. 113 numer normy "PN-83j A-74105" za
stępuje się numerem "PN-92j A-741 05", 

h) w poz. 114 numer normy ,;PN-93jA-74196" za
stępuje się numerem "PN-93jA-741 06", 

i) w poz. 129 tytuł normy otrzymuje brzmienie: 
" Ziarno zbóż, nasiona roślin strączkowych prze
twory zbożowe. Oznaczanie wilgotności", 

j) poz. 151 otrzymuje brzmienie: 
,,151. PN-93/A-74710 Przetwory ziemniaczane. 
Skrobia ziemniaczana", 

k) w poz. 156 skreśla się wyraz " półwyroby" i przeci 
nek, 

nia. 

a) dodaje się poz. 66a, 101 a, 113a i 113b w brzmieniu: 
,,66a. PN-93/R-75354 Warzywa świeże. Fasola 
Flageolet" 
.,,101a. PN-93/R-64770 Pasze. Przygotowanie 
próbek" 
,,113a. PN-92/R-78101 Trzoda chlewna. Termino
logia" 
.. 113b. PN-92j R-78102 Bydło. Terminologia", 

b) poz. 123 otrzymuje brzmienie: 
,,123. PN-93j R-78552 Drób rzeźny . Kaczki, gęsi , 
kaczki brojlery i gęsi brojlery". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

I) w poz. 172 wyraz "zawartości" zastępuje się wyra
zem "wartości", 

Minister Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej : 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w WARSZAWIE: 

- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady M inistrów. al. Jana Chrystiana Szucha 2/ 4, tel. 29-61-73, 

A. Śmietanko 

- w punktach sprzedaży : ul. Bagatela 14 (Dom Wydawniczy ABC) ; ul. Grójecka 67/69 (Księgarnia Ekonomiczna); ul. lindleya 14a (sklep firmowy " INFOR") ; al. Solidarności 83/89 
(Księgarn ia Bankowa) ; al. Solidarności 119 (Księgarnia im. SI. Żeromskiego, tel. 20-46-28) ; al. Sol idarności 127 (Księgarnia Sądowa , tel. 20-03' 71 w . 377) - egzemplarze bieżące oraz 
z roku 1993; ul. Srebrna 16 (" Jard-Press" s.c.); ul. Świętokrzyska 12 (Księgarn ia " Elinex" - gmach Ministerstwa Finansów, tel. 694 -47 -69) ; ul. Wspólna 4 (w Ministerstwie Przemysiu 
i Handlu) ; ul. Dzielna 1 (Dom Wydawniczy ABC, tel. 635-32-18) ; ul. Żurawia la (Księgarnia Wydawnictw Prawnych, Ekonomicznych, Budowlanych i Ogólnoasortymentowyćh, tel. 
621 -44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1993; 

poza WARSZAWĄ w punktach sprzedaży : 

- BIAŁA PODLASKA: ul. Brzeska 41 (Urząd Wojewódzki) ; BIAŁYSTOK : ul. Mickiewicza 5 (sąd - księgarnia " Interesik" ), ul. M. Curie-Sklodowskiej 1 (księgarnia " Interesik" 
i Białostockie Wydawnictwo Prawnicze) , ul. Świętojańska 13 p. 501 (Wydawnictwo BETA); BIELSKO-BIAŁA: ul. Cieszyńska 10 (sąd) , ul. Piastowska 40 (Urząd Wojewódzki) ; 
BYDGOSZCZ: ul. Waly Jagiellońskie 4 (sąd - BUiD " Lex et Labor" ); CHEŁM : ul. Obłońska 20a (Izba Skarbowa) . ul. Szymanowskiego 7/ 14; CIECHANÓW: ul. 17 Stycznia 
7 (Zak ład Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Wojewódzkiego) ; CIESZYN : ul. Bobrecka 1 (Spólka Cywilna " InIolex" ); CZĘSTOCHOWA: ul Dąbrowskiego 23/ 25 (sąd); 
ELBLĄG : ul. Trybunalska 25 (sąd) ; GDAŃSK : ul. Na stoku 49 B (Urząd Skarbowy - księgarnia " Interesik") , ul. Nowe Ogrody 30; GDYNIA: pl. Konstytucji 5 (sąd) , ul. Skwer 
Kościuszki (Dom Wydawniczy ABC); GLIWICE: ul. Powstańców Warszawy 23 (sąd); GORZÓW WIELKOPOLSKI: ul. Jagiellończyka 8 (Urząd Wojewódzki) , ul. Mieszka I 33 (sąd 
- BUiD " Lex et Labo,') ; JELENIA GÓRA: ul. Wojska Polskiego 56 (sąd); KALISZ: ul. Wolności 13a (sąd) ; KATOWICE: ul. Andrzeja 16/ 18 (sąd) ; KIELCE: ul. Jana Pawła 119 (sąd) , 
ul. Seminaryjska 12a (księgarnia " Interesik" ); KOZIENICE: ul. Lubelska 2 (Firma " Kordas" ); KOSZALIN: ul. Waryńskiego 7 (sąd - Prywatna Firma Gospodarcza " Boom 1991 " ), ul. 
Chopina 7 (Biuro Rachunkowo-Podatkowe) ; KRAKÓW: ul. Basztowa 22, Krowoderskich Zuchów 2, Przy Rondzie 7 (sąd ), ul. Wadowicka 12 (księgarnie " Interesik" ); KROSNO: ul. 
Bieszczadzka 1 (Urząd Wojewódzki) ; LUBLIN : ul. Krakowskie Przedmieście 43a, ul. Krakowskie Przedmieście 76 (sąd - Księgarnia Prawnicza) ; ŁÓDl: ul. Dowborczyków 9/11 
(księgarn i a " Interesik") . pl. Dąbrowskiego 5 (sąd - księgarn ia " Interesik") . ul. 6 sierpnia 84/86 (Urząd Skarbowy) , Plac Wolności 10/ 12 (Dom Wydawniczy ABC) , ul. Zamenhof. 
2 (ZUS - księgarnia " Interesik" ); OLSZTYN : ul. Opolska 42 (PW.-"ARHAT") ; OPOLE: pl. Wolności 7/8 (Księgarnia Prawnicza " Kodeks" ), ul. Piastowska 14 (Urząd Wojewódzki) ; 
OSTRÓW WIELKOPOLSKI: ul. Sądowa 2 (sąd) ; PIŁA : ul. Bydgoska 45a (Zaklad Usług Biurowych " Zubik") ; PŁOCK : ul. Kościuszk i 6 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) ; 
POZNAŃ: ul. Młyńska la ( sąd) . ul. Galileusza 2 (punkt informacyjno -kol portażowy) ; PRUSZKÓW: ul. Jasna 2 (firma " Drukan" ); PRZEMYŚL: pl. Dominikański 3 (Zakład Obsługi 
Urzędu Wojewódzkiego) ; RADOM : ul. Żeromskiego 53 (Urząd Wojewódzki) , ul. Piłsudskiego 10 (sąd ); RZESZÓW: pl. Śreniawitów 3 (sąd) ; SłERADZ : pl. WojeWÓdzki 3 (Urząd 
Wojewódzki); SŁUPSK : ul. Norwida 10/50 (Agencja " STA-HA" ). ul. Szarych Szeregów 13 (sąd - " Lex et labor" ); SOSNOWłEC : Aleja Zwycięstwa 6 (Dom Wydawniczy ABC) ; 
SUWAŁKI : ul. Noniewicza 10 (Urząd Wojewódzki) ; SZCZECIN : ul. Koński Kierat 16/2 (BUH " Starówka" ), ul. Odrowąża 2 (Księgarnia " KontrakC). ul. Małkowskiego ("Buchalter" 
Sp. z 0 .0 .) , ŚWIDNICA : pl. Grunwaldzki 14 (sąd) , ul. Długa 1 (Księgarn i a " EUREKA" ); TARNOBRZEG : ul. Mickiew icza 7 (Urząd Wojewódzki); TARNÓW: ul. Dąbrowskiego 29 
(sąd) . TORUŃ : ul. Fosa Staromiejska 12/ 14 (sąd - BUiD " Lex et labo,' ); WŁOCŁAWEK : ul. 3 Maja 17 (Urząd Wojewódzki) ; WROCŁAW: ul. Sądowa 1 (PHU " Paragraf" 
Księgarnia prawnicza), pl. Powstańców Warszawy 1 (PHU " Andrew-Tag" ); ZIELONA GÓRA: pl. Słowiański 1 (sąd) . 

Egzemplarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów, ul. powsińska 69/11. 02-903 Warszawa P-1 . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego 
Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69{71, 02-903 Warszawa. P-1. do 15 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru . 

o wszelkich zmianach nazwy prenumeratora lub adresu prosimy niezwłocznie informować na piśmie Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa 
Pomocniczego Urzędu Rady Ministrów. 

Wydawca: Urząd Rady Ministrów 
Redakcja: Departament Prawny, 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/ 3. P-29. 

Organizacja druku i kolportaż: Wydział Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego URM. 
02-903 Warszawa, ul. Powsińska 69'71 , P-1 , tel. 694-67-52, 694-67 -50 i 694-67 -03. telefaks (2) 694-62-06. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii GP URM, Warszawa, ul. Powsińska 69{71 

Zam. 2021- 1300-95. Zam. 14fW/PD/95. ISSN 0867-3411 Cena 1 zł 20 gr (12000 zł) 




