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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. (poz. 598)

ARTYKU¸Y SZYBKO PSUJÑCE SI¢ I ÂRODKI SPO˚YWCZE

1. Mi´so i podroby jadalne.

2. Ryby i skorupiaki, mi´czaki i inne bezkr´gowce wodne.

3. Produkty mleczarskie (jogurty, kefiry, Êmietana,
mleko spo˝ywcze, twarogi, sery dojrzewajàce, ma-
s∏o, lody itp.).

4. Jaja ptasie i masy jajeczne.

5. Ci´te kwiaty.

6. Warzywa i grzyby Êwie˝e i mro˝one.

7. Owoce Êwie˝e i mro˝one.

8. Zbo˝a.

9. Produkty przemys∏u m∏ynarskiego (màki, kasze,
grysiki i granulki zbo˝owe).

10. T∏uszcze i oleje pochodzenia zwierz´cego lub ro-
Êlinnego.

11. Przetwory z mi´sa, drobiu, ryb itp.

12. Cukry i wyroby cukiernicze.

13. Przetwory ze zbó˝, màki, skrobi lub mleka w prosz-
ku oraz pieczywo cukiernicze.

14. Przetwory z warzyw, owoców itp.

15. Napoje bezalkoholowe.

16. Pozosta∏oÊci i odpady przemys∏u spo˝ywczego, go-
towe pasze dla zwierzàt.

17. Buraki cukrowe.

18. Ziemniaki.

19. Dro˝d˝e piekarskie prasowane i w formie mleczka
dro˝d˝owego.

20. Pod∏o˝e uprawowe pieczarek.
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WYROK TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 13 czerwca 2000 r.

sygn. akt K. 15/99.

Trybuna∏ Konstytucyjny w sk∏adzie:

Stefan J. Jaworski — przewodniczàcy,

Jerzy Ciemniewski,

Wies∏aw Johann — sprawozdawca,

Jadwiga Skórzewska-¸osiak,

Marian Zdyb,

protokolant: Joanna Szymczak,

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2000 r. na roz-
prawie sprawy z wniosku Rzecznika Praw Obywatel-
skich, z udzia∏em umocowanych przedstawicieli
uczestników post´powania: wnioskodawcy, Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Prokuratora Generalnego,
o wydanie orzeczenia stwierdzajàcego, ˝e art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 10 paêdziernika 1991 r. o Êrodkach farma-
ceutycznych, materia∏ach medycznych, aptekach, hur-
towniach i Inspekcji Farmaceutycznej (Dz. U. Nr 105,
poz. 452 z póên. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawà
z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw okre-
Êlajàcych kompetencje organów administracji publicz-
nej — w zwiàzku z reformà ustrojowà paƒstwa (Dz. U.
Nr 106, poz. 668 z póên. zm.), w zakresie, w jakim unie-
mo˝liwia zajmowanie stanowiska kierownika apteki
kobiecie, która nie osiàgn´∏a wieku emerytalnego usta-

lonego dla m´˝czyzn, jest niezgodny z art. 33 ust. 2
i art. 65 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz
z art. 11 Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form
dyskryminacji kobiet (Dz. U. z 1982 r. Nr 10, poz. 71),

orzeka:

Art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 10 paêdziernika 1991 r.
o Êrodkach farmaceutycznych, materia∏ach medycz-
nych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycz-
nej (Dz. U. Nr 105, poz. 452, z 1993 r. Nr 16, poz. 68
i Nr 47, poz. 211, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 28, poz. 152, Nr 43, poz. 272, Nr 60, poz. 369, Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 1999 r. Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136),
w zakresie, w jakim uniemo˝liwia zajmowanie stanowi-
ska kierownika apteki kobiecie, która nie osiàgn´∏a wie-
ku emerytalnego ustalonego dla m´˝czyzn, jest nie-
zgodny z art. 33 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej oraz z art. 11 Konwencji w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji kobiet (Dz. U. z 1982 r.
Nr 10, poz. 71) i nie jest niezgodny z art. 65 ust. 1
Konstytucji.

Stefan J. Jaworski

Jerzy Ciemniewski Wies∏aw Johann
Jadwiga Skórzewska-¸osiak Marian Zdyb


