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§ 2. Do szczegółowego zakresu zadań policji sądo
wej należy: 

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego 
w budynkach sądów oraz prokuratur, 

2) ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów 
oraz innych osób w czasie wykonywania przez nich 
czynności wynikających z zadań wymiaru sprawie
dliwości, 

3) wykonywanie czynności procesowych zlecanych 
przez sąd lub prokuratora, 

4) doprowadzanie osób, VII tym nieletnich, w szczegól
nie uzasadnionych przypadkach na zarządzenie są
du lub prokuratora, jeżeli nie zlecono tych zadań in
nym służbom Policji, 

5) wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu wy
danych w celu utrzymania powagi sądu. 

§ 3. Policja sądowa usytuowana jest w strukturze 
komend wojewódzkich Policji. 

§ 4. 1. Policja sądowa współdziała przy wykonywa
niu zadań z pracownikami sądów i prokuratur oraz ze 
specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronny
mi odpowiedzialnymi za fizyczną i techniczną ochronę 
budynków, w których mieszczą się sądy i prokuratury, 
a także ze Służbą Więzienną, jeżeli zajmuje ona po
mieszczenia w budynku wspólnym z sądem lub proku
raturą albo położonym w bezpośrednim sąsiedztwie 
sądu lub prokuratury. 

2. Sposób współdziałania, o którym mowa w ust. 1, 
określa porozumienie między właściwym komendan
tem wojewódzkim Policji a prezesem sądu wojewódz
kiego (sądu apelacyjnego) i prokuratorem wojewódz
kim (apelacyjnym), a w odniesieniu do Sądu Najwyż
szego i Naczelnego Sądu Administracyjnego - z Pre
zesem Sądu Najwyższego lub Prezesem Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. 

§ 5. Prezesi sądów i prokuratorzy, o których mowa 
w § 4 ust. 2, kierują do właściwych komendantów wo
jewódzkich Policji wnioski i opinie dotyczące: 

1) zagrożeń dla życia i zdrowia osób lub bezpieczeń
stwa i porządku publicznego w sądach i prokuratu
rach, 

2) wykonywania zadań policji sądowej, o których mo
wa w § 2, 

3) realizacji współdziałania, o którym mowa w § 4 
ust. 1. 

§ 6. 1. Komórki organizacyjne pol icji sądowej mo
gą być tworzone dla kilku sądów i prokuratur, jeżeli jest 
to uzasadnione ich usytuowaniem i potrzebą efektyw
ności działania. 

2. Kierownika komórki organizacyjnej policji sądo
wej powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Poli
cji, po zasięgnięciu opinii prezesów sądów i prokurato
rów, o których mowa w § 4 ust. 2. 

§ 7. Komendant wojewódzki Policji w ramach przy
dzielonych przez Komendanta Głównego Policji eta
tów tworzy komórki organizacyjne policji sądowej po 
uzgodnieniu z prezesami sądów i prokuratorami, o któ
rych mowa w § 4 ust. 2. 

§ 8. 1. Pomieszczenia policji sądowej znajdują się 
w budynkach sądów lub prokuratur. 

2. Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń po
licji sądowej ponosi właściwy sąd lub właściwa proku
ratura. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 
kwietnia 1996 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Siemiątkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ 

z dnia 1 kwietnia 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych uprawnionych do orzekania i prowa
dzenia dochodzenia w postępowaniu karnym skarbowym. 

Na podstawie art. 129 pkt 1 i art. 174 § 5 ustawy kar
nej skarbowej z dnia 26 pażdziernika 1971 r. (Dz. U. 
z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, 
z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442 i Nr 107, poz. 458, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 
i Nr 68, poz. 341, z 1994 r. Nr 43, poz. 160, Nr 126, 
poz. 615 i Nr 136, poz. 703 oraz z 1995 r. Nr 132, 
poz. 641) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospo
darczej z Zagranicą z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
właściwości urzędów celnych uprawnionych do orze
kania i prowadzenia dochodzenia w postępowaniu kar-

nym skarbowym (Dz. U. z 1994 r. Nr 2, poz.l0 i z 1995 r. 
Nr 94, poz. 470) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 po wyrazach "we Wrocławiu" spójnik "i" za
stępuje się przecinkiem, a po wyrazach "W Legni
cy" dodaje się wyrazy "i Toruniu"; 

2) w § 3: 

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 
,,9) Urząd Celny w Poznaniu - obszar woje

wództw: kaliskiego, leszczyńskiego, pilskie
go i poznańskiego;", 

b) w pkt 17 kropkę zastępuje się przecinkiem i do
daje się pkt 18 w brzmieniu : 
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,,18) Urząd Celny w Toruniu - obszar woje
wództw: bydgoskiego, konińskiego, toruń

skiego i włocławskiego."; 

3) w § 4 po wyrazach "we Wrocławiu" spójnik "i" za
stępuje się przecinkiem, a po wyrazach "w Legni
cy" dodaje się wyrazy "i Toruniu"; 

4) w § 5 liczbę" 17" zastępuje się liczbą" 18" . 

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

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: 
J. Buchacz 
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UCHWAŁA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 

z dnia 26 marca 1996 r. 

w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych . 

Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie: 

przewodniczący: A. Zoil - prezes Trybunału Kon
stytucyjnego, 

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego: Z. Czeszej
ko-Sochacki (sprawozdawca), T. Dybowski, L. Garlicki, 
S. Jaworski, K. Kolasiński, W. Łączkowski, F. Rymarz, J. 
Skórzewska-Łosiak, W. Sokolewicz, B. Wierzbowski 

po rozpoznaniu na posiedzeniach w dniach 5, 6 i 26 
marca 1996 r. w trybie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 
kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. 
z 1991 r. Nr 109, poz. 470, z 1993 r. Nr 47, poz. 213, 
z 1994 r. Nr 122, poz. 593 i z 1995 r. Nr 13, poz. 59) wnio
sku Rzecznika Praw Obywatelskich o ustalenie po
wszechnie obowiązującej wykładni art. 26 ust. 1 pkt 10 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 
z późno zm.) przez wyjaśnienie: 

- czy postanowienia art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy 
uprawniają akcjonariuszy korzystających z możliwo
ści przewidzianej postanowieniami art. 311 § 3 Ko
deksu handlowego do dokonywania odliczeń od do
chodu wydatków na objęcie akcji w spółce tworzo
nej w celu oddania tej spółce do odpłatnego korzy
stania (na podstawie przepisów o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych) - przedsiębiorstwa 
lub zorganizowanych części mienia przedsiębior
stwa poniesionych jedynie przed rejestracją spółki, 

- czy uprawnienie takie przysługuje akcjonariuszom 
również w odniesieniu do wydatków ponoszonych 
w kolejnych latach podatkowych z tytułu pokrycia 
całej wartości nominalnej obejmowanych akcji 
uprawniającej do otrzymania akcji w myśl posta
nowień art. 346 § 1 Kodeksu handlowego 

u s t a I ił: 

1. Art. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. 
Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547 i Nr 123, 
poz. 602, z 1995 r. Nr 5, poz. 25 i Nr 133, poz. 654 oraz 
z 1996 r. Nr 25, poz. 113) uprawnia podatnika korzysta
jącego z możliwości przewidzianego wart. 311 § 3 Ko
deksu handlowego sposobu opłacenia akcji wydawa
nych za gotowiznę do odliczenia od dochodu kwoty 
wydatków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce 
tworzonej w celu oddania tej spółce do odpłatnego ko
rzystania - na podstawie przepisów o prywatyzacji 
przedsiębiorstw państwowych - przedsiębiorstwa lub 
zorganizowanych części mienia przedsiębiorstwa nie
zależnie od tego, czy wydatki te zostały poniesione 
przed czy po zarejestrowaniu spółki. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w pkt 1 uchwa
ły, przysługuje podatnikowi w każdym roku podatko
wym, w którym poniósł wydatki na cele określone 
wart. 26 ust. 1 pkt 10 ustawy, w wysokości nie przekra
czającej w danym roku podatkowym łącznie cztero
krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej w trzecim kwartale roku po
przedzającego rok podatkowy, ogłoszonego przez Pre
zesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów eme
rytalnych. 

Przewodniczący: A. Zoli 
Prezes Trybunatu Konstytucyjnego 

Sędziowie: Z. Czeszejko-Sochacki, T Oybowski, L. Gar
lic ki, S. Jaworski, K. Kolasiński, W Łączkowski, F. 
Rymarz, J. Skórzewska-Łosiak, W Sokolewicz, B. 
Wierzbowski 
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