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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 19 czerwca 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych. 

Na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerw
ca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. 
U. z 1994 r. Nr7, poz. 25, Nr77, poz. 355, Nr91 , poz. 421 
i Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, 
poz. 406) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 19 listopada 1987 r. - Regulamin wewnętrzne
go urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38, 
poz.218, z 1989 r. Nr 53, poz. 315, z 1990 r. Nr 66, 
poz. 394 i z 1992 r. Nr 16, poz. 67) wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) w § 16: 

a) w ust. 1 dodaje s i ę pkt 6 w brzmieniu: 

,,6) wydział ksiąg wieczystych." , 

b) w ust. 2 wyrazy "w ust. 1 pkt 1 i 2" zastępuje się 
wyrazami " w ust. 1 pkt 1, 2 i 6." ; 

2) skreśla się § 35; 

3) w § 38: 

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

,,§ 38. Do obowiązków prezesa sądu w zakresie 
sprawowanego nadzoru - niezależnie od 
obowiązków określonych w przepisach 
odrębnych - należy:", 

b) skreśla się pkt 5; 

4) w § 42 średnik zastępuje się kropką i skreśla się wy
razy "przepis § 39 ust. 2 stosuje się odpowied
nio."; 

5) w § 60 po wyrazie " gospodarczych" dodaje się wy
razy "ksiąg wieczystych"; 

6) w § 63: 

a) w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz "wojewódzkie
go", 

b) w ust. 1 w pkt 12 wyrazy "o wniesienie rewizji 
nadzwyczajnej" zastępuje s i ę wyrazami "o 
wniesienie środka odwoławczego", 

c) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

,,2a. Przewodniczący wydziału, któremu zostały 
przekazane do rozpoznania sprawy w dru
giej instancji, czuwa nad sprawnym skiero
waniem do rozpatrzenia zaskarżonych orze
czeń, a także - w wypadku wniesienia ka
sacji - nad sprawnym wykonaniem czyn
ności z zakresu postępowania kasacyjnego, 
aż do przedstawienia akt Sądowi Najwyż-

szemu lub załatwienia sprawy w inny spo
sób."; 

7) w § 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

" 1. Akta sprawy przesyła się na każde żądanie po 
wykonaniu niezbędnych czynności w spra
wie: Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej , 
Ministerstwu Sprawiedliwości, Sądowi Naj
wyższemu, Rzecznikowi Praw Obywatelskich 
oraz sądowi odwoławczemu i prezesowi tego 
sądu." ; 

8) w § 107: 

a) w ust. 1, 2 i 3 wyraz " rewizyjny " użyty w odpo
wiednim przypadku zastępuje się wyrazem 
"odwoławczy" użytym w tym samym przypad
ku, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

,,4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio 
w postępowaniu kasacyjnym."; 

9) w § 113 po wyrazie "rodzinnych" dodaje się wyra
zy "i w sprawach o ochronę zdrowia psychiczne
go"; 

10) w § 120 wyraz "rewizyjnego" zastępuje się wyra
zem "odwoławczego " ; 

11) skreśla się § 123; 

12) w § 128 w ust. 4 po wyrazie "prokuratorowi" doda
je się wyraz " apelacyjnem u" , a po wyrazie "są
dem" dodaje się wyraz "apelacyjnym,"; 

13) § 153 otrzymuje brzmienie: 

,, § 153. 1. W razie wniesienia przez stronę przeciw
ną odpowiedzi na apelację lub zażalenie 
do sądu pierwszej instancji, sąd ten prze
syła ją niezwłocznie sądowi odwoław

czemu. Sąd odwoławczy doręcza stronie 
skarżącej odpis odpowiedzi na apelację 
lub zażalen i e. 

2. W razie wniesienia przez stronę przeciw
ną odpowiedzi na kasację, sąd odwoław
czy doręcza ją stronie skarżącej i nie
zwłocznie przedstawia akta sprawy wraz 
z kasacją i odpowiedzią na kasację Sądo
wi Najwyższemu. 

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zaża
lenia na postanowienie sądu odwoław
czego w przedmiocie odrzucenia kasa
cji." ; 
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33) w § 253 skreśla się kropkę na końcu zdania i doda
je się wyrazy: 

"i w razie potrzeby skorzystać w tym zakresie z po
mocy ośrodka adopcyjno-opieku~czego. "; 

34) § 257 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 257 . 1. W sprawach o przysposobienie sąd bada 
kwalifikacje moralne, zdrowotne i sytu
ację materialną przysposabiającego, 
a w tym celu w szczególności korzysta 
z opin ii ośrodka adopcyjno-opiekuńcze
go, rodzinnego ośrodka diagnostyczno
konsultacyjnego, poradrli zawodowo
wychowawczej lub innej placówki dzia-
łającej w tym zakresie. I 

2. W celu ustalenia, że mał10letniemu nie 
można zapewnić zastępczego środowi
ska rodzinnego w kraju, sąd zwraca się 
o informację do organu yvyznaczonego 
przez Ministra Edukacji Narodowej do 
kwalifikowania dzieci do Iprzysposobie
nia przez osoby zamieszkałe za granicą."; 

35) po § 257 dodaje się § 257' w brzmien iu: 
I 

" 257' . 1. Wysłuchanie małoletniego przewidziane 
wart. 118 § 2 kro powinnd odbyć się po
za salą posiedzeń sądowych, z zapewnie
niem małoletniemu pełnej swobody wy
powiedzi. W przypadku zastosowania 
przepisu art. 118 § 3 kro, sąd czyn i o tym 
stosowną wzmiankę w protokole posie
dzenia. 

2. Przed rozstrzygnięciem w : myśl art. 121 ' 
§ 2 kro, sąd z urzędu p~winien ustalić 
krąg osób zainteresowanych."; 

36) w § 306: I 
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

I 
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu : I 

,,2. W wypadku umieszczenia nieletniego poza 
zakładem poprawczym w trybie przepisu art. 
90 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. 
o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. 
U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 
i z 1995 r. Nr 89, poz. 443), sąd rodzinny wy
konujący orzeczenie może, na wniosek dy
rektora, zlecić kuratorowi rod~innemu prze
prowadzenie wywiadu w celu1ustalenia spo
sobu adaptacji nieletniego yv środowisku 
i w miarę potrzeby - udziele1'ia mu stosow
nej pomocy." ; 

I 
37) § 318 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 318. Po otrzymaniu akt sprawy karnej wycho
wanka zakładu poprawczego, którego 
skazano na karę pozbawienia wolności , 
sąd rodzinny niezwłocznie rozstrzyga 
postanowieniem, czy nie zachodzi po
trzeba wykonania w pierwszej kolejności 
środka poprawczego. Po uprawomoc
nieniu się postanowienia sąd rodzinny 

zwraca akta sprawy karnej wraz z odpi
sem tego postanowienia w celu przystą
pienia do wykonania kary albo zawiesze
nia postępowania wykonawczego w czę
ści dotyczącej kary pozbawienia wolno
ści." ; 

38) skreśla się § 349; 

39) § 352 otrzymuje brzmienie: 

,, § 352. Sąd pierwszej instancji przedstawia sądo
wi odwoławczemu apelację wraz z aktami 
sprawy po dołączeniu dowodów doręcze
nia zawiadomień o przyjęciu apelacji."; 

40) po § 352 dodaje się § 352' w brzmieniu: 

,,§ 352.'. 1. Przewodniczący wydziału odwoław
czego zarządza doręczenie odpisu ka
sacji, stosownie do treści art. 467 § 1 
kpk, i kieruje sprawę na posiedzenie 
w celu zbadania przez sąd formalnych 
warunków dopuszczalności kasacji. 

2. Odpis postanowienia o pozostawieniu 
kasacji bez biegu doręcza się stronie, 
która ją wniosła . 

3. Sąd odwoławczy przedstawia Sądowi 
Najwyższemu kasację wraz z aktami 
sprawy. "; 

41) po § 353 dodaje s i ę § 353' w brzmieniu: 

,,§ 353'. Do doręczeń , zawiadomień , wezwań i in
nych pism sądowych w sprawach, w któ
rych mają zastosowanie przepisy art. 
164a kpk, stosuje się odpowiednio przepi
sy dotyczące postępowania z dokumenta
mi stanowiącymi tajemnicę służbową lub 
państwową." ; 

42) § 359 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 359. 1. Przesłuchanie podejrzanego poprzedza
jące zastosowanie przez sąd tymczaso
wego aresztowan ia w postępowan i u 

przygotowawczym odbywa się w siedzi
bie sądu właściwego w myśl art. 210 § 5 
kpk. 

2. Prezes sądu wydzieli odpowiednie po
mieszczenia, w których przy zapewnie
niu bezpieczeństwa będą przesłuchiwa
ni doprowadzeni podejrzani, wobec któ
rych prokurator wystąpił z wnioskiem 
o zastosowanie tymczasowego areszto
wania. 

3. Jeżeli w czasie przesłuchania podejrza
ny powołuje się na zły stan zdrowia lub 
doznane obrażenia ciała, sąd zarządza 
zbadanie go przez lekarza. Wyniki bada
nia uwzględnia przy podejmowaniu de
cyzji w przedmiocie tymczasowego 
aresztowania. 

4. Jeżeli bezzwłoczne poddanie podejrza
nego badaniu lekarskiemu nie jest moż-
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§ 3. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zo
stanie ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia - Regula
min wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, 
z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogło
szonych przed dniem wydania tekstu jednolitego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip
ca 1996 r., z tym że przepisy dotyczące stosowania 
przez sąd tymczasowego aresztowania w postępowa
niu przygotowawczym wchodzą w życie z dniem 4 
sierpnia 1996 r. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 23 maja 1996 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

1. Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. 
o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 
socjalnych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz 
ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za 
koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach 
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 34, poz. 148) ogłasza się 
w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity 
tekst ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym fun
duszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 163), 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 23 kwietnia 1994 r. o metodach 
kształtowania wynagrodzeń i środków na wyna
grodzenia przez podmioty gospodarcze oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 368), 

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zmianie ustawy -
Prawo spółdzielcze oraz o zmianie niektórych in
nych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 419), 

3) ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy 
o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, 
ustawy o organizacjach pracodawców oraz usta
wy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za 
koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach 
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 34, poz. 148) 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych 
przed dniem wydania jednolitego tekstu. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszcze
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 13-19 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakłado
wym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, 
poz. 163), które stanowią: 
"Art. 13. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. -

Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, 
Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. 
Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, 
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 197 i 198, Nr 36, 
poz. 206 i Nr 72, poz. 423, z 1991 r. Nr 95, 
poz. 425 i Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 53, 
poz. 252, Nr 54, poz. 254 i Nr 90, poz. 451 
oraz z 1993 r. Nr 129, poz. 602) wart. 53: 

1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
)}1. Dla nauczycieli tworzy się zakłado

wy fundusz świadczeń socjalnych 
w wysokości 8% planowanych 
rocznych ś.rbdków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe. 

2. Dla nauczycieli będących emeryta
mi i rencistami tworzy się zakłado
wy fundusz świadczeń socjalnych 
w wysokości 5% pobieranych przez 
nich emerytur i rent. «; 

2) skreśla się ust. 3. 

Art. 14. W ustawie z dnia 12 września 1990 r. 
o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 
385, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 
314 oraz z 1994 r. Nr 1, poz. 3) art. 122 
otrzymuje brzmienie: 

)}Art. 122. 1. Dla pracowników uczelni 
tworzy się zakładowy fun
dusz świadczeń socjalnych 
w wysokości 8% planowa
nych rocznych środków prze
znaczonych na wynagrodze
nia osobowe. 

2. Dla byłych pracowników uczel
ni będących emerytami lub 
rencistami tworzy się zakłado
wy fundusz świadczeń socjal
nych w wysokości 5% pobiera
nych przez nich emerytur 
i rent.« 

Art. 15. W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związ
kach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 27: 

a) w ust. 1 wyrazy )}funduszy socjalnego 
i mieszkaniowego« zastępuje się wy
razami »zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych«, 


