
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 listopada 1996 r. Nr 135 
TREŚĆ: 
Poz.: 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

627 - z dnia 5 listopada 1996 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru 2801 

628 - z dnia 20 listopada 1996 r. uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego 
zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych 2802 

629 - z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych, pod
porządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, niektórych uprawnień funkcjonariu-
szy Policji . 2802 

ROZPORZĄDZENIA: 

630 - Ministra Edukacj i Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 paździer
nika 1996 r. w sprawie zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wyko
nywania innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania ewangelicko-metodystycz
nego, dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych , 
w sanatoriach, prewentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypo-
czynku . 2803 

631 - Ministra Edukacji Narodowej oraz Min istra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 paździer
nika 1996 r. w sprawie zasad organizowania nabożeństw i katechizacji oraz wykonywania 
innych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania baptystycznego, dzieciom i młodzie
ży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, prewen-
toriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanych form wypoczynku . 2803 

632 - Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 paździer

nika 1996 r. w sprawie zasad organizowan ia nabożeństw, katechizacji i wykonywania in
nych praktyk religijnych, właściwych dla wyznania polskokatolickiego, dzieciom i mło

dzieży przebywającym w zakładach wychowawczych i opiekuńczych, w sanatoriach, pre-
wentoriach i szpitalach oraz korzystającym z zorganizowanego wypoczynku 2804 

633 - Ministra Finansów z dnia 6 listopada 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwa
lifikacji i innych wymagań , których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia 
ksiąg rachunkowych . 2805 

634 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie regulaminu dyscypl inarne-
go funkcjonariuszy Służby Więziennej . 2805 

635 - Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 października 1996 r. w sprawie 
ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych 
w 1996 r. 2814 

627 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 listopada 1996 r. 

w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 26 sierpnia 
1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach wła

snościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, 
poz. 473) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Maksymalna ilość cukru, jaka może być 
wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej 
roku 1997 i przeznaczona na zaopatrzenie rynku kra
jowego w okresie od dnia 1 pażdz i ernika 1997 r. do 
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dnia 30 września 1998 r., wynosi 1630 tys. ton (kwo
ta A) . 

§ 2. Maksymalna ilość cukru, jaka może być wy
produkowana w czasie kampanii cukrowniczej 
roku 1997 i przeznaczona na eksport z zastoso-

waniem dopłat w okresie od dnia 1 października 

1997 r. do dnia 30 września 1998 r., wynosi 118,3 tys. 
ton (kwota B). 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

628 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 listopada 1996 r. 

uchylające rozporządzenie w sprawie ustanowienia czasowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu 
metali nieżelaznych. 

Na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 
1989 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, 
z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ustanowienia cza-

sowego zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu 
metali nieżelaznych (Dz. U. Nr 151, poz. 748). 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 

629 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 listopada 1996 r. 

w sprawie przyznania żołnierzom jednostek wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych niektórych uprawnień funkcjonariuszy Policji. 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. 
U. Nr 30, poz. 181 i z 1995 r. Nr 104, poz. 515) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Żołnierzom jednostek wojskowych podpo
rządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych przy
sługują uprawnienia funkcjonariuszy Policji określone 
wart. 15 ust. 1 pkt 1,3 i 5- 7, wart. 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4 
i 5 oraz wart. 17 ust. 1 pkt 1-5 i 8 ustawy z dnia 6 kwiet
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. 
Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 
17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515 oraz z 1996 r. Nr 59, 
poz. 269 i Nr 106, poz. 496), jeże l i wykonują zadania 
w zakresie niezbędnym do ochrony osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe oraz osób, które ze 
względu na dobro państwa należy objąć ochroną, 

ochrony delegacji państw obcych przebywających na 

terenie Polski , a także ochrony i zapewnienia należyte
go funkcjonowania urządzeń i obiektów służących naj
wyższym organom władzy i administracji państwowej. 

2. Do postępowania przy wykonywaniu działań, 

o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy dotyczące funkcjonariuszy Policji . 

§ 2. Traci moc uchwała nr 108 Rady Ministrów 
z dnia 161ipca 1990 r. w sprawie przyznania żołnierzom 
jednostek wojskowych podporządkowanych Ministro
wi Spraw Wewnętrznych niektórych uprawnień funk
cjonariuszy Policji (Monitor Polski Nr 30, poz. 236 
i z 1991 r. Nr 29, poz. 210). 

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

Prezes Rady Ministrów: W Cimoszewicz 


