
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 23 października 1996 r. Nr 124 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

583 - z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej 2617 

584 - z dnia 12 września 1996 r. o państwowym nadzorze standa ryzacyjnym towarów rolno-
-spożywczych w obrocie z zag ran icą . 2618 

585 - z dn ia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o ubezpiecze niu społecznym rolników 2621 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

586 - z dn ia 15 października 1996 r. z mieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przenie
si eń niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na 
rok 1996 . 2624 

ROZPORZĄDZENIA: 

587 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 paździ e rnika 1996 r. w sprawie wyborów przedtermino-
wych Rady Gminy w Biskupicach . 2625 

588 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 1 października 1996 r. w sprawie centralnego 
rejestru zgłoszonych sprzeciwów na pobran ie komórek, tkanek i narządów, sposobu 
rejestracji sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia sprzeciwu w formie oświadczeń 2626 

583 

USTAWA 

z dnia 23 sierpnia 1996 r. 

o zmianie ustawy o Straży Granicznej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. 
o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 
94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, 
poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 
17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 7a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) wzór odznak resortowych oraz szczegółowe za
sady i tryb ich nadawania funkcjonariuszom." ; 

2) wart. 9b skreśla się ust. 6; 

3) wart. 15 w pkt 3 wyraz "narkotykami" zastępuje się 
wyrazami "środkami odurzającymi"; 

4) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 21. Jeżeli w czasie korzystania lub w związku 
z korzystaniem przez Straż Graniczną z po
mocy osób, o których mowa wart. 9b 

ust. 1, osoby te utraciły życie albo ponio
sły uszczerbek na zdrowiu lub szkodę 
w mieniu, odszkodowanie przysługuje na 
zasadach i w trybie określonych w rozpo
rządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz

nych. "; 

5) wart. 24 w ust. 3 po wyrazach "przez funkcjonariu
szy oraz" dodaje się wyrazy "warunki i sposób uży
cia środków przymusu bezpośredniego, a także"; 

6) wart. 30 w ust. 2 wyrazy "na nich przez Straż Gra
niczną w nocy" zastępuje się wyrazami "przez nie 
w nocy"; 

7) wart. 65 w ust. 9 wyraz "odznak" zastępuje się wy
razem "oznak" . 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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