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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 25 stycznia 1999 r. 

w sprawie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka. 

Na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerw
ca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 106, poz. 678, Nr 107, 
poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, 
poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, 
poz. 7) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Kobiecie pełniącej zawodową służbę wojsko
wą i nie zatrudnionej żonie żołnierza zawodowego, 
w razie urodzenia dziecka, przysługuje na każde uro
dzone dziecko jednorazowe świadczenie pieniężne 
w wysokości zasiłku porodowego, określonej w przepi
sach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa. 

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne w razie uro
dzenia dziecka przysługuje osobom, o których mowa 
w ust. 1, również w przypadku przyjęcia na wychowa-

nie lub przysposobienia dziecka w wieku do jednego 
roku. 

§ 2. Świadczenie pieniężne, o którym mowa w § 1, 
wypłaca żołnierzowi zawodowemu organ finansowy 
jednostki wojskowej, w której pozostaje na zaopatrze
niu. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 30/MON Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 11 lipca 1997 r. w sprawie 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu uro
dzenia dziecka (Dz. Rozk. MON, poz. 82). 

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

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻVWNOŚCIOWEJ 

z dnia 20 stycznia 1999 r. 

w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu 
i przetwórstwa mięsa zwierząt łownych oraz jego składowaniu. 

Na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwiet
nia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ba
daniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Wete
rynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 
668) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: 

1) zwierzyna gruba - dzikie zwierzęta kopytne, 

2) zwierzyna drobna - dzikie ptactwo łowne i inne 
zwierzęta łowne niekopytne przeznaczone do spo
życia, 

3) punkt skupu - zakład służący do czasowego skła
dowania tusz zwierząt łownych, bezpośrednio po 
odstrzeleniu, przed przekazaniem ich do zakładu 
przetwórczego, 

4) zakład przetwórczy - zakład zajmujący się obrób
ką mięsa zwierząt łownych, rozbiorem mięsa na 
elementy i przetwórstwem. 

§ 2. 1. Zakład przetwórczy powinien być ogrodzony 
oraz usytuowany na terenie wolnym od szkodliwych 
i uc iążliwych zapachów, sadzy, dymów i innych zanie
czyszczeń przekraczających dopuszczalne poziomy. 

2. Nawierzchnia dróg wewnętrznych powinna być 
utwardzona, gładka i skanalizowana. 

3. Rozmieszczenie pomieszczeń produkcyjnych po
winno wykluczać możliwość zanieczyszczenia mięsa 
i zapewniać utrzymanie całkowitego rozdziału prac nie
bezpiecznych sanitarnie (strefy brudne) i bezpiecznych 
sanitarnie (strefy czyste). 

§ 3. W zakładzie przetwórczym powinny znajdować 
się: 

1) pomieszczenie do przetrzymywania tusz zwierząt 
łownych , wyposażone w urządzenia chłodnicze, 

2) pomieszczenie do skórowania lub skubania, z wydzie
lonym oznakowanym miejscem do badania tusz, 

3) pomieszczenie lub wydzielone miejsce do czasowe
go przetrzymywania mięsa tymczasowo zajętego, 
pozostającego do wyłącznej dyspozycji powiato
wego lekarza weterynarii, 

4) przedrozbiorowy magazyn chłodzony, w przypadku 
prowadzenia w zakładzie rozbioru mięsa na ele
menty, 




