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§ 67. 1. Wznowienie postępowania dyscyplinarne
go następuje z urzędu lub na wniosek ukaranego. 

2. Wniosek o wznowienie na korzyść złożyć może, 
w razie śmierci ukaranego, jego krewny w linii prostej, 
przysposabiający lub przysposobiony, rodzeństwo 

oraz małżonek. 

§ 68.1. Do wznowienia postępowania dyscyplinar
nego właściwy jest wyższy przełożony, a w sprawach, 
w których orzeczenie o ukaraniu wydał sąd dyscypli
narny - ten sąd . 

2. Wznowienie lub odmowa wznowienia postępo 

wania dyscyplinarnego następuje w drodze postano
wienia. 

3. Na postanowienie o odmowie wznowienia po
stępowania, wydane przez wyższego przełożonego , 

przysługuje zażalenie do sądu dyscyplinarnego w ter
minie 7 dni od dnia doręczenia. 

4. Na postanowienie sądu dyscyplinarnego o od
mowie wznowienia postępowania zażalenie nie przy
sługuje. 

§ 69. 1. Orzekając o wznowieniu postępowania 
wyższy przełożony lub sąd dyscyplinarny uchyla za
skarżone orzeczenie i przekazuje sprawę właściwemu 
przełożonemu do ponownego rozpoznania. 

2. Uchylając zaskarżone orzeczenie wyższy przeło

żony lub sąd dyscyplinarny może postępowanie umo
rzyć. 

Rozdział 9 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 70. W sprawach nie uregulowanych rozporządze
niem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postę
powania administracyj nego. 

§ 71. 1. Rozporządzenie stosuje się również do 
spraw wszczętych przed dniem jego wejścia w życie. 

2. Czynności dokonane przed dniem wejścia w ży

cie niniejszego rozporządzenia są skuteczne, jeżeli nie 
są z nim sprzeczne. 

3. W razie wątpliwości , czy stosować prawo do
tychczasowe czy niniejsze rozporządzenie, stosuje się 
niniejsze rozporządzenie. 

§ 72. 1. W sprawach nie zakończonych prawo
mocnym orzeczeniem, od którego zostało złożone za
żalenie, stosuje się przepisy niniejszego rozporządze

nia. 

2. Przełożony, któ ry otrzymał zażalenie , o którym 
mowa w ust. 1, przekazuje je niezwłocznie do właści 

wego sądu dyscyplinarnego, nie później niż w ciągu 7 
dni od daty jego powołania . 

3. Sąd dyscyplinarny zobowiązany jest rozpatrzyć 
sprawę w terminie 30 dni od daty wpłynięcia zażalenia 
do sądu. 

§ 73. 1. Dyrektor Generalny zarządza wybory do są
dów dyscyplinarnych na pierwszą kadencję sądów. 

2. Pierwsza kadencja sądów dyscypl inarnych bie
gn ie od dnia zarządzeni a wyborów. 

§ 74. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawie
dliwości z dnia 5 kwiet nia 1978 r. w sprawie regulami 
nu dyscyplinarnego funkcjonariuszy Służ by Więzien 

nej (Dz. U. Nr 10, poz. 41 , z 1990 r. Nr 19, poz. 119 
i z 1991 r. Nr 26, poz. 111). 

§ 75. Rozpo rządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 
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ROZPORZĄDZENIE 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. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 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) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się kon
tyngenty ilościowe na wywóz towarów wymienionych 
w załączniku do rozporządzenia , w wysokości określo

nej w tym załączniku. 
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§ 2. Kontyngenty ilościowe, o których mowa w § 1, 
nie dotyczą towarów: 

2) wywożonych za granicę na czas oznaczony na pod
stawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

1) wywożonych z powrotem za granicę , które były 
przedmiotem przywozu na czas oznaczony, doko
nanego na podstawie art. 17 ust. 1 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 Nr87, poz. 434), zwanej dalej "ustawą", 

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

Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą: 
w z. J. Kaczurba 
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Za lączn ik do rozpo rządzeni a Ministra 
Współpracy Gospodarczej z Zagra nicą 
z dnia 18 października 1996 r. (poz.635) 

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH WYWÓZ USTANAWIA SIĘ KONTYNGENTY ILOŚCIOWE 

Kod PCN Wyszczególnienie Wielkość 
kontyngentu 

740400 Odpady miedzi i złom: 
740400 10 O - Miedzi rafinowanej 345 ton 

- Stopów miedzi: 
74040091 O - - Stopów miedzi o podstawie cynkowej (mosiądz) 90 ton 
74040099 O - - Pozostałe 15 ton 
750300 Odpady niklu i złom: 
750300 10 O - Niklu niestopowego 7,5 tony 
75030090 O - Stopów niklu 7,5 tony 
760200 Odpady aluminium i złom: 

- Odpady: 
760200 11 O - - Wióry, skrawki, ścinki, opiłki po różnych rodzajach 

obróbki mechanicznej. cięciu i piłowaniu; odpady blachy 
i folii barwionej. powlekanej lub spajanej. o grubości (bez 
jakiegokolwiek podłoża) nie przekraczającej 0,2 mm 

760200110 W ióry, skrawki, ścinki, opiłki po różnych rodzajach obróbki 
mechanicznej. cięciu i piłowaniu 15 ton 

760200110 Odpady blachy i folii barwionej, powlekanej lub spajanej. o gru-
bości (bez jakiegokolwiek podłoża ) nie przekraczającej 0,2 mm 250 ton 

760200 19 O - - Pozostałe (także braki produkcyjne) 200 ton 
76020090 O - Złom 200 ton 
78020000 O Od pady ołowiu i złom 300 ton 
79020000 O Odpady cynku i złom 40 ton 
80020000 O Odpady cyny i złom 30 ton 


