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2. Przepisów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje 
się do żądań wymienionych wart. 1 pkt 18 niniejszej 
ustawy, w zakresie dotyczącym informacji o zdarze
niach określonych wart. 33 ust. 1. 

Art. 5. 1. W okresie trzech lat od dn ia wejścia w ży
cie niniejszej ustawy instytucje fin ansowe wymienione 
wart. 1 pkt 17 mogą wystąpić z wnioskiem do General 
nego Inspektora Kontroli Skarbowej lub dyrektora 
urzędu kontroli skarbowej, w zależności od tego, kto 
zażądał przekazania informacji, o ogran iczenie ich za
kresu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składany jest 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania żąd ania i wyma
ga uzasadnieniu. 

3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dy
rektor urzędu kontroli skarbowej, w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania wniosku, postanawia ostateczn ie o za
kresie żądanych informacji . 

Art. 6. Sprawy wszczęte, a nie zakończo ne do 
dnia wejścia w życie ustawy, prowadz i się na zasa 
dach i w trybie okreś lonych przez przepisy dotych 
czasowe . 

Art. 7. Minister Finansów ogłosi w Dzienniku 
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy 
o kontroli skarbowej, z uwzględnieniem zmian wynika
jących z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania 
jednolitego tekstu. 

Art. 8. 1. Ustawa w chodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1997 r. 

2. Przepisy art. 1 pkt 24 i 25 wchodzą w życie 

z dniem 1 stycznia 1998 r. 
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USTAWA 

z dnia 7 listopada 1996 r. 

o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca ·1983 r. o podatku 
od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 207, z 1989 r. 
Nr 74, poz. 443 oraz z 1995 r. Nr 85, poz. 428 i Nr 133, 
poz. 654) wart. 4 w ust. 1 pkt 13 otrzym uje brzm ienie: 

,,13) nabycie w drodze spadku lub darowizny budyn
ku w części zajętej przez osoby trzecie na podsta
wie umów najmu, do których mają zastosowanie 

przepisy o czynszu regulowanym, określonym 
w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodat
kach mieszkaniowych,". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życ i e po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 
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USTAWA 

z dn ia 7 listopada 1996 r. 

o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. 

Art. 1. Ustawa określa obowiązki wydawców w za 
kresie przekazywania dzieł oraz obowiązki bibliotek 
w zakres ie gromadzenia dorobku wydawniczeg o. 

Art. 2.1 . Przez określen ie " wydawca" na l eży rozu
m i eć osobę prawną, jednostkę organizacyjn ą nie po
siadającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, 
która prowadz i na obszarze Rzeczypospoli tej Polskiej 
działalność polegającą na publikowaniu dzieł; domnie
mywa się, że wydawcą jest osoba, któ rej nazwę lub na
zwisko uwidoczniono w tym charakterze na egzempla 
rZiJch publikacji . 

2. Przez określenie "publikacja" należy rozumieć 
dziela zwielokrotnione dowolną techniką w celu rozpo
wszechnienia, n w szczególnośc i: 

1) piśmiennicze, jak: książki, broszury, gazety, czasopi
sma i inne wydawnictwa ciągłe, druki u lotne, afi
sze, 

2) graficzne i graficzno-piśmiennicze, jak: mapy, pla
katy, plany, wykresy, tabele, rysunki, ilustracje, nu
ty, 

3) aud iowizualne utrwalające dźwięk, obraz lub obraz 
i dźwięk, jak: płyty, taśmy, kasety, przeźrocza, mi
krofilmy, mikrofisze, 

4) zapisane na nośnikach elektronicznych, 
5) oprogramowanie komputerowe. 

Art. 3. 1. Wydawca, który udostępnia pub licznie eg
zemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospoli tej Pol
skiej lub za granicą, obowiązany jest do nieodpłatnego 

-
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przekazania uprawn ionym bibliotekom liczby egzem
plarzy publikacji (egzemplarze obowiązkowe ), określo
nej wart. 5 ust. 1- 3. 

2. Obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1, podlega 
również bezpoś redni producent dzieła wyprodukowa
nego w kraju dl a wydaw cy zagranicznego. 

3. Osoby, o któ rych mowa w ust. 1 i 2, obowiązane 
są także do przekazywania uprawnionym bibliotekom 
egzemplarzy obowiązkowych : 

1) kolejnych wyclar, tego samego dzieła, 

2) poszczególnych m ut acj i gazet i czasop ism, w tym 
również poszczegó lnych wersji językowych , 

3) wydań bibliofilskich, 

4) reprintów dz ieł wcześniej już publikowanych, 

5) dzieł, które pierwotn ie nie były publicznie udostęp
niane, w tym takich , któ re utraciły charakte r tajny 
lub poufny. 

4. W przypadku gdy t o samo dzieło wydawca publi 
kuje w różnych standardach edytorskich , obowiązek 
przekazania egzemplarzy obowiązkowych odnosi się 
do standardu najwyższeg o. 

5. Minister Kultury i Sztu ki określ i , w drodze rozpo
rządzenia , w zakres ie niezbędnym do zachowania do·· 
robku wydawniczego, wykaz bibliotek uprawnionych 
do otrzymywania egzempla rzy obowiązkowych po
szczególnych rodzajów publ ikacji oraz zasady i tryb ich 
przekazywania . 

Art. 4. 1. Osoby, o których m owa wart. 3 ust. 1 i 2, 
nie są obowiązane do przekazywania egze mplarzy 
obowiązkowych : 

1) druków przeznaczonych wyłączn i e do użytku słu ż

bowego organów ad ministracji państwowej, orga
nów samorządu teryto rialnego, wojska oraz do 
użytku wewnęt rz n ego organizacj i politycznych, 
społecznych i innych, jeżeli takie przeznaczenie zo
stało o kreślone przed wykonaniem druku, 

2) papierów i znaków wa ltościowych, 

3) druków artystyc7llych o charakterze o ryginał u, 

4) druków, zapisów ut rwal ających dźwięk, obraz lub 
obraz i dźwięk, dokonyw anych na dowolnym no-

śniku lub dowolną techniką, przeznaczonych do 
użytku osobistego, 

5) formularzy, biletów, etykiet i opakowań. 

2. Min ister Kultury i Sztuki może , w drodze rozpo
rządzenia, wyłączyć z obowiązku przekazywania eg
zemplarzy obowiązkowych także inne rodzaje dzieł niż 
o kreślone w ust. 1. 

Art. 5. 1. Bibliotece Narodowej w Warszawie i Bi
bliotece J agiellońskiej w Krakowie przekazuje się po 
dwa egzemplarze obowiązkowe. 

2. Bibliotece Sejmowej w Warszawie przekazuje się 
po jednym egzemplarzu obowiązkowym dzienników 
urzędowych organów admin istracji rządowej. 

3. Pozostałym bibliotekom upraw nionym przekazu 
je się po jednym egzemplarzu obowiązkowym. 

4. Biblioteki, o których mowa w ust. 1, mają obo
wiązek wieczystego archiwizowania jednego egzem
plarza obowiązkowego . 

Art. 6. Filmotece Narodowej w Warszawie przeka
zuje się po jednym egzemplarzu kopii filmu kinowego 
i telewizyjnego. Obowiązek ten ciąży na producencie 
filmu . Przepisy art. 2 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 i 4 stosuje 
się odpowiednio. 

Art. 7. Przesyłki egzemplarzy obowiązkowych, wy
syłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywa
nia, są zwolnione z opłat pocztowych. 

Art. 8. 1. Kto uchyla się od obowiązku przekazania 
uprawnionej bibliotece lub Filmotece Narodowej 
w Warszawie egzemplarza obowiązkowego , podlega 
karze grzyw ny. 

2. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 na
stępuje w trybie przepisów o postępowan iu w spra
w ach o wykroczen ia. 

Art. 9. Tracą moc przepisy art. 32 i art. 33 ustawy 
z dnia 9 kwietnia 1968 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 12, 
poz. 63, z 1984 r. Nr 26, poz. 129, z 1989 r. Nr 29, poz. 
155 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198). 

Art. 10. Ustaw a wchodzi w życie po u pływie 3 mie
sięcy od dnia ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 8 listopada '1996 r. 

o zmian ie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. 

Art. 1. VV LIstawie z dn ia 24 sie rpnia 1991 r. o Pall
s wowej Straży Pożarn e j (Dz. U. Nr 88, poz. 400, 
z 1992 r. Nr 21 , poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, 

poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163 oraz 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496) wprowadza s ię następujące 
zmiany: 


