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Rady Sądownictwa przewidziane w tej 
ustawie przysługują w stosunku do pro
kuratorów Prokuratorowi Generalnemu. 

Art. 62b. Minister Sprawiedliwości w porozumie
niu z Ministrem Pracy i Polityki Socjal
nej, w drodze rozporządzenia, określi 
szczegółowe zasady i tryb ustalania i wy
płacania uposażeń oraz uposażeń ro
dzinnych prokuratorom w stanie spo
czynku i członkom ich rodzin ."; 

5) wart. 100 w ust. 2 skreśla się wyrazy "pkt 1 i 3". 

Art. 4. W ustawie z dnia 20 grudnia 1989 r. o Krajo
wej Radzie Sądownictwa (Dz. U. Nr 73, poz. 435, 
z 1990 r. Nr 53, poz. 306, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, 
z 1996 r. Nr 72, poz. 347 i z 1997 r. Nr 117, poz. 753) 
wart. 2 skreślp się pkt 4. 

Art. 5. W ustawie z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie 
ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 75, 
poz. 471) wart. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Stosunek służbowy sędziego, którego małżo
nek w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy 
wykonywał zawód radcy prawnego w kancela
rii radcy prawnego oraz w spółce jawnej lub cy
wilnej z wyłącznym udziałem radców praw
nychlub radców prawnych i adwokatów, albo 
w spółce komandytowej, w której komplemen
tariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub 
radcowie prawni i adwokaci, przy czym wyłącz
nym . przedmiotem działalności takich spółek 
jest świadczenie pomocy prawnej, jeżeli po 
upływie 3 lat od dnia jej wejścia w życie nadal 
ten zawód wykonuje - rozwiązuje się z mocy 
prawa." 

Art. 6. 1.Przepisy art. 71' § 2 i 4 ustawy, o której mo
wa wart. 1, mają zastosowanie do sędziów i odpo
wiednio do : prokuratorów, którzy uzyskali prawo do 

emerytury lub renty przed dniem wejścia w życie ni
niejszej ustawy, jeże l i prawo to nabyli zajmując stano
wisko sędziego lub prokuratora. Przy ustalaniu wyso
kości uposażenia uwzględnia się wynagrodzenie za
sadnicze wraz z dodatkiem za wysługę lat, które pobie
rałby sędzia lub prokurator w dniu wejścia w życie ni
niejszej ustawy. 

2. Przepisy art. 782 ustawy, o której mowa wart. 1, 
mają zastosowanie również do osób, które przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wskutek 
śmierci sędziego lub prokuratora, pobierały rentę ro
dzinną· 

3. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mi
nistrem Pracy i Polityki Socja lnej , w drodze rozporzą
dzenia, określi szczegółowe zasady i tryb wypłat upo
sażeń i uposażeń rodzinnych emerytowanym sędziom 
i prokuratorom oraz członkom ich rodzin w miejsce 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Art. 7. Przepisy art. 1 i 6 niniejszej ustawy stosuje 
się odpowiednio do sędz iów sądów wojskowych, 
a także do tych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, 
którzy do dnia zakończenia kadencji osiągnęli wiek, 
w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku, lub 
do osiągnięcia tego wieku mają nie więcej niż 5 lat. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 paź
dziernika 1997 r., z wyjątkiem : 

1) przepisów art. 71', art. 78-782 ustawy, o której mo
wa wart. 1, oraz art. 6 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy, 
które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., 

2) przepisów art. 71 2 ustawy, o której mowa wart. 1, 
i art. 62b ustawy, o której mowa wart. 3, oraz prze
pisu art. 6 ust. 3 niniejszej ustawy, które wchodzą 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszen i a. 
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USTAWA 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami. 

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wyrobu i rozlewu 
wyrobów ~iniarskich oraz obrotu tymi wyrobami. 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się do wyrobów 
winiarskich wytworzonych domowym sposobem na 
własny użytek i nie przeznaczonych do obrotu. 

Art. 2. Wyrobami winiarskimi w rozumieniu ustawy 
są: ' 

1) wina gronowe będące napojami otrzymywanymi 
w wyniku fermentacji alkoholowej winogron wino
rośli właściwej albo ich soków, zawierające 
8,5-18% objętościowych alkoholu, 

2) napoje fermentowane: 

a) wina owocowe będące napojami otrzymywany
mi w procesie fermentacji alkoholowej owoców 
ziarnkowych, pestkowych i jagodowych lub ich 
soków, również zagęszczonych, z ewentualnym 
dodatkiem sacharozy, wody lub spirytusu, za
wierające 9-18% objętościowych alkoholu, 

b) wina aromatyzowane gronowe lub owocowe 
będące napojami otrzymywanymi z win grono
wych lub owocowych z dodatkiem spirytusu, 
poddane zabiegowi aromatyzowania przez do
danie naturalnych substancji aromatyzujących, 
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ziół i przypraw korzennych, zawierające 

12-18% objętościowych alkoholu, 
c) miody pitne będące napojami uzyskiwanymi 

w procesie fermentacji alkoholowej wodnego 
roztworu miodu naturalnego (brzeczki miodo
wej) lub miodu rozcieńczonego sokiem owoco
wym z ewentualnym dodatkiem ziół aromatycz
nych i przypraw korzennych, zawierające 

9-18% objętościowych alkoholu, 
d) napoje winopochodne będące napojami zawie

rającymi nie mniej niż 50% objętościowych wina 
lub miodu pitnego oraz 4,5-15% objętościo
wych alkoholu, 

e) napoje winopodobne będące napojami zawiera
jącymi 9-15% objętościowych alkoholu, różnią
ce się od win i miodów pitnych udziałem soków 
owocowych lub naturalnego miodu w nasta
wach poddanych fermentacji alkoholowej, 

f) napoje niskoalkoholowe będące napojami wy
twarzanymi metodą częściowej fermentacji al
koholowej soków owocowych lub gronowych 
albo uzyskiwanymi w wyniku częściowego lub 
całkowitego usunięcia alkoholu z win grono
wych, zawierające 0,5-9% objętościowych al
koholu. 

Art. 3. 1. Udział soku w nastawach win owocowych 
w przeliczeniu na soki surowe nie może być mniejszy 
niż: 

1) 50% objętościowych w wypadku jednorodnych na
stawów porzeczkowych lub agrestowych, 

2) 70% objętościowych w wypadku jednorodnych na
stawów jabłkowych lub truskawkowych, 

3) 90% objętościowych w wypadku jednorodnych na
stawów winogronowych, 

4) 60% objętościowych w wypadku pozostałych jed
norodnych nastawów owocowych. 

2. W produkcji napojów winopodobnych udział so
ków w nastawach w przeliczeniu na soki surowe nie 
może być mniejszy niż: 

1) 20% objętościowych w wypadku jednorodnych na
stawów porzeczkowych lub agrestowych, 

2) 30% objętościowych w wypadku jednorodnych na
stawów jabłkowych lub truskawkowych, 

3) 45% objętościowych w wypadku jednorodnych na
stawów winogronowych, 

4) 25% objętościowych w wypadku pozostałych jed
norodnych nastawów owocowych. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do na
stawów mieszanych z uwzględnieniem proporcjonal
nego udziału poszczególnych soków. 

Art. 4. 1. W produkcji miodu pitnego można zastą
pić sacharozą najwyżej 20% (wagowo) miodu natural
nego. 

2. W produkcji aromatyzowanych win gronowych 
lub owocowych udział win gronowych lub owocowych 
nie może być niższy niż 75% objętościowych. 

3. W produkcji napojów winopodobnych z brzeczki 
miodowej udział naturalnego miodu nie może być niż
szy niż 150 kg miodu na 1000 I brzeczki. 

4. W produkcji napojów niskoalkoholowych usu
wanie alkoholu może być stosowane wyłącznie meto
dami fizycznymi. 

Art. 5. 1. Do win i miodów pitnych nie można doda
wać wody po zakończeniu procesu ich fermentacji. 

2. Do wyrobów winiarskich nie można dodawać po
zostałości odwarowej, stanowiącej odpad w produkcji 
destylatów winnych, jak również jej koncentratów 
i produktów fermentacji. 

Art. 6. Wprowadzone do obrotu mogą być jedynie 
wyroby winiarskie produkowane i rozlewane zgodnie 
z wymaganiami ustawy i odrębnych przepisów. 

Art. 7. 1. W nazwach win owocowych nie można 
używać nazw winorośli lub tradycyjnych nazw win gro
nowych, a w nazwach napojów winopochodnych, wino
podobnych oraz niskoalkoholowych - określeń suge
rujących, że napoje te są winami lub miodami pitnymi. 

2. Wina owocowe produkowane w kraju z zagęsz
czonych soków winogronowych lub winogron innych 
odmian niż winorośl właściwa mogą być nazywane 
"winami gronowymi krajowymi". 

Art. 8. Ustawa nie narusza przepisów dotyczących 
warunków zdrowotnych żywności i żywienia. 

Art. 9. 1. Podjęcie działalności gospodarczej w za
kresie wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich wyma
ga uzyskania koncesji. 

2. Organem właściwym do udzielania, odmowy 
udzielenia i cofania koncesji jest Minister Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej. 

Art. 10. W sprawach nie uregulowanych w ustawie 
do koncesji stosuje się przepisy o działalności gospo
darczej. 

Art. 11. 1. Wniosek o udzielenie koncesji powinien 
zawierać: 

1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego siedziby, 

2) określenie przedmiotu planowanej działalności 
oraz zdolności produkcyjnej w skali roku, 

3) tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości 
(obiektów produkcyjnych), w których planowana 
działalność ma być wykonywana, 

4) określenie środków finansowych, jakimi dysponu
je wnioskodawca, w celu zagwarantowania prawi
dłowego wykonywania działalności objętej konce
sją· 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy do
łączyć: 

1) zaświadczenie banku, w którym prowadzony jest 
podstawowy rachunek bankowy wnioskodawcy, 
stwierdzające wielkość posiadanych przez wnio
skodawcę środków finansowych, 
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2) zaświadczenie o niekaralności osób kierujących 
działalnością podmiotu ubiegającego się o konce
sję, za przestępstwa przeciwko mieniu lub przeciw
ko dokumentom, 

3) pozytywną opinię techniczno-technologiczną wy
daną przez Państwową Inspekcję Skupu i Przetwór
stwa Artykułów Rolnych lub akredytowane jed
nostki certyfikujące. 

3. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie należy 
spełnić w celu uzyskania pozytywnej opinii techniczno
technologicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 

Art. 12. 1. Po spełnieniu warunków określonych 
wart. 11 wnioskodawcy udziela się koncesji na wyrób 
i rozlew wyrobów winiarskich. 

2. Koncesja na wyrób i rozlew wyrobów winiar-
skich powinna określać: 

1) rodzaj działalności objętej koncesją, 

2) miejsce prowadzenia działalności, 

3) termin rozpoczęcia' działalności, 

4) wymagania dotyczące wykonywania działalności 
objętej koncesją, a w szczególności wymagania ja
kościowe. 

Art. 13. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję, 
obowiązany jest do: 

1) stosowania Polskich Norm przy wyrobie i rozlewie 
wyrobów winiarskich, 

2) zawiadomienia organu, który wydał koncesję, 
o rozpoczęciu lub zaprzestaniu działalności gospo
darczej określonej w koncesji, 

3) przestrzegania wymogów szczególnego nadzoru 
podatkowego. 

Art. 14. Koncesję cofa się w wypadku naruszenia 
przepisów ustawy, Polskich Norm lub wymagań okre
ślonych w koncesji. 

Art. 15. 1. Kto: 

1) produkuje wyroby winiarskie z naruszeniem 
art. 3-5 i art. 13 lub wprowadza takie wyroby do 
obrotu albo 

2) sprowadza z zagranicy lub rozlewa wyroby winiar
skie nie spełniające wymogów określonych w usta
wie lub wprowadza je do obrotu, albo 

3) wbrew art. 7 ust. 1 w nazwach win owocowych uży
wa nazw winorośli lub tradycyjnych nazw win gro
nowych, a w nazwach napojów winopodobnych, 
winopochodnych oraz niskoalkoholowych używa 
określeń sugerujących, że napoje te są winami lub 
miodami pitnymi 

- podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione 
w ust. 1 następuje na podstawie przepisów o postępo
waniu w sprawach o wykroczenia. 

Art. 16. W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o dzia
łalności gospodarczej (Dz.U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. 
Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 
1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, 
Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460, 
z 1993 r. Nr 28, poz, 127, Nr 47, poz. 212 i Nr 134, 
poz. 646, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 127, poz. 627, 
z 1995 r. Nr 60, poz. 310, Nr 85, poz. 426, Nr 90, poz. 446, 
Nr 141, poz. 700, Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 41, 
poz. 177 i Nr 45, poz. 199 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 44, 
Nr 23, poz. 117, Nr 43, poz. 272, Nr 54, poz. 348, Nr 60, 
poz. 369 i Nr 75, poz. 471, Nr 88, poz. 554, Nr 96, 
poz. 591, Nr 98, poz. 602, Nr 106, poz. 677, Nr 113, 
poz. 733, Nr 114, poz. 740 i Nr 121, poz. 769 i 770) 
wart. 11: 

1) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
,,5a) wyrobu i rozlewu wyrobów winiarskich," 

2) po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 

" 11, Zasady udzielania koncesji, o których mowa 
w ust. 1 pkt 5a, określają przepisy o wyrobie 
i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie 
tymi wyrobami." 

Art. 17. Podmioty gospodarcze, prowadzące 
w dniu wejścia w życie ustawy wyrób lub rozlew wyro
bów winiarskich, tracą prawo do dalszego prowadze
nia tej działalności, jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy nie wystąpią o udzielenie wy
maganych koncesji. 

Art. 18. Traci moc ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. 
o produkcji win, moszczów winnych i miodów pitnych 
oraz o obrocie tymi produktami (Dz.U. Nr 58, poz. 462, 
z 1958 r. Nr 45, poz. 224 i z 1988 r. Nr 41, poz. 324). 

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 września 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zbywania niektórych ruchomości stanowiących własność Państwa 
lub podlegających sprzedaży przez organy administracji państwowej na podstawie przepisów szczególnych. 

Na podstawie art. 174 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161, z 1992 r. Nr 20, poz. 78, 

z 1993 r. Nr 28, poz. 127, z 1995 r. Nr 85, poz. 426 oraz 
z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 146, poz. 680) zarządza się, 
co następuje: 




