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1009 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 9 grudnia 1997 r. 

w sprawie wysokości składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w 1998 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 grud
nia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie 
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, 
poz. 1, z 1995 r. Nr 87, poz. 435, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 
oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 123, poz. 776) zarzą
dza się, co następuje : 

§ 1. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świad
czeń Pracowniczych w 1998 r. wynosi 0,15% podstawy 
wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1998 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 

1010 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 

z dnia 10 grudnia 1997 r. 

w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać operat rybacki, oraz określenia jednostek 
uprawnionych do opiniowania tych operatów. 

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 18 kwiet
nia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, 
poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1996 r. Nr 106, 
poz. 496 i Nr 128, poz. 602 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Operat rybacki określający zasady prowadzenia 
racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybac
kim, zwany dalej "operatem", sporządza się w formie 
opisowej i graficznej. 

§ 2. Część opisowa operatu powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres stałego miejsca zamiesz
kania albo nazwę i siedzibę uprawnionego do ry
bactwa, 

2) nazwę, numer i granice obwodu rybackiego oraz je
go powierzchnię, 

3) datę i numer pozwolenia wodnoprawnego na 
szczególne korzystanie z wód do celów rybackich, 

4) nazwy i powierzchnię rzek, jezior albo innych zbior
ników wodnych wraz z ich dopływami, wchodzą
cych w skład obwodu rybackiego, a także sposób 
połączenia z innymi wodami, 

5) granice i charakterystykę obrębów hodowlanych 
i ochronnych, 

6) określenie miejsca usytuowania sadzy rybackich, 
przepławek, węgorni oraz budowli i urządzeń hy
drotechnicznych piętrzących wodę, pomostów lub 
innych budowli mających wpływ na prowadzenie 
racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie ry
backim, 

7) występujące źródła zanieczyszczenia wód i innych 
czynników mających negatywny wpływ na prowa
dzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwo
dzie rybackim, 

8) ogólną charakterystykę hydrobiologiczną, a zwłasz
cza powierzchni występującej roślinności naczy
niowej, poszczególnych jezior, rzek i zbiorników 
wodnych, 

9) charakterystykę ichtiofauny poszczególnych jezior, 
rzek i zbiorników wodnych, 

10) charakterystykę dotychczasowej gospodarki rybac
kiej, a w szczególności połowów, zarybień i zabie
gówochronnych, 

11) plan gospodarowania, a w szczególności przewidy
wane metody, terminy i masę pozyskiwanych ryb 
oraz zarybianie i zabiegi ochronne. 

§ 3. 1. Część graficzna operatu powinna zawierać 
szkic sytuacyjny wód wchodzących w skład obwodu 
rybackiego wykonany na mapie o skali nie mniejszej 
niż 1 :25000 z naniesionymi: 

1) granicami obwodu rybackiego, 

2) granicami obrębów hodowlanych i ochronnych, 

3) wyspami, 

4) urządzeniami i budowlami hydrotechnicznymi, 

5) strefami roślinności wynurzonej. 

2. Część graficzna operatu dla jezior, poza wymaga
niami określonymi w ust. 1, powinna zawierać plan ba
tymetryczny. 

§ 4. Jednostkami uprawnionymi do opiniowania 
operatów rybackich są: 
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1) Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie imie
nia Stanisława Sakowicza, 

2) Akademia Rolnicza w Szczecinie, 

3) Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie imienia 
Michała Oczapowskiego. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
J. Janiszewski 

1011 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 10 grudnia 1997 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić w celu uzyskania pozytywnej opinii techniczno-technologicznej 
w zakresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich. 

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierp
nia 1997 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich 
oraz obrocie tymi wyrobami (Dz. U. Nr 124, poz. 783) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wnioskodawca ubiegający się o uzyskanie 
pozytywnej opinii techniczno-technologicznej Pań
stwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów 
Rolnych lub akredytowanej jednostki certyfikującej 
obowiązany jest wyposażyć obiekty produkcyjne w: 

1) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wy
robów winiarskich, których całkowita pojemność 
technologiczna powinna wynosić co najmniej: 
a) 50% miesięcznej wielkości produkcji win grono

wych, 
b) 75% miesięcznej wielkości produkcji napojów 

fermentowanych, 
c) 25% ilości rozlewanych miesięcznie wyrobów 

winiarskich, 

2) urządzenie filtracyjne zapewniające uzyskanie wy
maganej klarowności wyrobów winiarskich, 

3) urządzenia do przygotowania opakowań jednost
kowych, w szczególności urządzenia do ich mycia 
i dezynfekcji, 

4) urządzenie do napełniania opakowań jednostko
wych. 

2. W obiektach produkcyjnych do wyrobu i rozlewu 
wyrobów winiarskich powinno znajdować się labora
torium umożliwiające przeprowadzanie analiz fizyko
chemicznych produkowanych i rozlewanych wyrobów. 

§ 2. Warunki określone w § 1 ust. 1 pkt 3 i 4 nie do
tyczą wnioskodawców ubiegających się o uzyskanie 
koncesji na produkcję wyrobów winiarskich bez ich 
rozlewu do opakowań jednostkowych. 

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

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: 
J. Janiszewski 

1012 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 17 listopada 1997 r. 

w sprawie zakresu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy 
przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych. 

Na podstawie art. 304 § 5 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W razie wykonywania określonych zadań lub 
prac na terenie zakładu pracy lub w miejscu wyznaczo
nym przez pracodawcę przez osoby przebywające 
w zakładach karnych lub w zakładach poprawczych 
przepisy art. 207-208, 210 § 1-4 i § 6, art. 211-219, 
220 § 1, art. 221 § 1-3, art. 222-227, 228 § 3, 
art. 229-237, 237 1-2376, 2377 § 1, art. 2378 , 2379 § 1 
i 2 oraz art. 237 1°-23715 działu dziesiątego Kodeksu 
pracy oraz przepisy wydane na ich podstawie stosuje 
się odpowiednio. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i sposo
bu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeń
stwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez 
osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach 
poprawczych (Dz. U. Nr 59, poz. 301). 

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

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 


