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§ 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uza
sadnieniem, doręczony na skutek żądania sporządze
nia uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie 
tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, pobiera 
się: 

1) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji 
przez sąd rejonowy - w kwocie 20 zł, 

2) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji 
przez sąd wojewódzki - w kwocie 40 zł. 

§ 3. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia 
z uzasadnieniem, od którego służy kasacja, doręczo
ny na żądanie zgłoszone w terminie tygodniowym 
od dnia ogłoszenia sentencji, pobiera się w kwocie 
60 zł. 

§ 4. Za uwierzytelnienie odpisu statutu w postępo

waniu rejestrowym pobiera się opłatę kancelaryjną 
w kwocie 20 zł. 

§ 5. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty kancelaryj
nej powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, opłatę pobiera się w dotychczasowej 
wysokości. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedli
wości z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie wysokości 
opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U. 
Nr 41, poz. 187, z 1994 r. Nr 119, poz. 576 i z 1996 r. 
Nr 52, poz. 231) . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1997 r. 

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 26 listopada 1996 r. 

w sprawie wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne podwyższenia kapitału akcyjnego 
lub połączenia niektórych banków. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 14 czerwca 
1996 r. o łączeniu i grupowaniu niektórych banków 
w formie spółki akcyjnej (Dz. U. Nr 90, poz. 406) zarzą
dza się , co następuje: 

§ 1. Maksymalne wynagrodzenia notariusza za 
czynności notarialne związane z podwyższeniem kapi 
tału lub połączeniem banków, o których mowa wart. 1 
ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1996 r. o łączeniu 
i grupowaniu niektórych banków w formie spółki ak
cyjnej, wynoszą: 

1) 5000 zł za sporządze n ie aktu notarialnego związa 
nego z podwyższeniem kapitału akcyjnego ban
ku, 

2) 7500 zł za sporządzenie aktu notarialnego połącze
nia banków. 

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

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 26 listopada 1996 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad postępowania i właściwości organów 
w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, 

Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków ich rodzin. 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwo
wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
(Dz. U. Nr 53, poz. 214 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzen iu Ministra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie szczegóło
wych zasad postępowania i właściwości organów 
w zakresie zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy 
Policji, Urzędu Ochrony Państwa , Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i uprawnionych członków 


