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USTAWA 

757 - z dnia 6 grudnia 1996 r. o zmianie ustawy - K<:>deks postępowania karnego 

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

758 - z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz 

. 3551 

asesorów i aplikantów sądowych . 3552 

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

759 - z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie zmiany granic niektórych województw. 3554 
760 - z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie nadania niektórym miejscowościom statu su miasta 

oraz zmiany granic niektórych miast położonych na obszarach gmin. 3554 
761 - z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie utworzenia, ustalenia i zmiany granic oraz nazw i sie-

dzib władz gm in w niektórych województwach, a także nadania niektórym gminom sta-
tusu miasta. 3555 

762 - z dnia 23 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnyc h 
urlopów dla pracowników zatrudnionych w niektórych zakładach pracy podległych Mini-
strowi Przemysłu Chem icznego i Lekkiego 3556 

ROZPORZĄDZENIA: 

763 - Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1996 r. zmie niaj ące rozporządzenie w sprawie opo
datkowania przychodów osób duchownych . 

764 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 
i wysokości przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

765 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu 
i wysokości przyznawania stypendiów osobom zajmującym s i ę twórczością artystycz
ną, upowszechnianiem i ochroną dóbr ku ltury 

766 - Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie vy spra
wie wymagań, jakim powinny «d powiadać wyroby ze względu na potrzebę ochrony 
zdrowia i środow i ska. 

767 - Ministra Rol nictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie 
wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1997 r .. 

768 - Ministra- Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie nadania 
osobowości prawn ej Katolickiemu Centrum Edukacj i Młodzieży "Kana" z siedz i bą 
w Katowicach . 

769 - Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie 
wykazu towarów i usług, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji . 

770 - M inist ra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1996 r. w sprawie usta
nowienia kontyngentów na wywóz niektórych odpadów, złomu że liwa i stali oraz me
tali nieżelaznych w 1997 r. 

OBWIESZCZENIA: 

3556 

3557 

3558 , 

3559 

3560 

3562 

3562 

3565 

771 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. o sprostowaniu błędów 3567 
772 - Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie ogłosze-

nia jedno litego tekstu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i badań 
pojazdów . 3568 

757 
USTAWA 

z dnia 6 grudnia 1996 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. 

Art. 1. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Ko
deks postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96, 
z 1982 r. Nr 16, poz. 124 i Nr 41, poz. 273, z 1983 r. Nr 
44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, 

z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, 
z 1989 r. Nr 29, poz. 154 i Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, Nr 43, poz. 251, Nr 53, poz. 306 i Nr 72, 
poz. 422, z 1991 r. Nr 83, poz. 371 i Nr 100, poz. 442, 
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z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 74, poz. 332 i Nr 
126, poz. 615, z 1995 r. Nr 89, poz. 443 i poz. 444 i Nr 95, 
poz. 475 oraz z 1996 r. Nr 152, poz. 720) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) art. 214 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 214. Oskarżony może składać w każdym cza

sie wniosek o uchylenie lub zm i anę 
środka zapobiegawczego; w przedmio
cie wniosku rozstrzyga najpóźniej w cią
gu 3 dni prokurator, a po wniesieniu ak
tu oskarżenia do sądu , sąd , przed którym 
sprawa się toczy. Na postanowienie są
du w przedm iocie wniosku zażalenie nie 
przysług uje."; 

2) w art. 222 § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. Przedłużenia stosowania tymczasowego 

aresztowania na okres oznaczony, przekracza
jący terminy określone w § 2 i 3, może doko
nać tylko Sąd Najwyższy na wn iosek sądu , 
przed którym sprawa się toczy, a w postępo

waniu przygotowawczym na wniosek Proku
ratora Generalnego - jeżeli konieczność taka 
powstaje w związku z zawieszeniem postępo-

wania karnego, przedłużającą się obserwacją 
psychiatryczną oskarżonego , przedłużającym 
się opracowywaniem opinii biegłego, wyko
nywaniem czynnośc i dowodowych w sprawie 
o szczególnej zawiłości lub poza granicami 
kraju, celowym przewlekaniem postępowania 
przez oskarżonego, a także z powodu innych 
istotnych przeszkód, których organy prowa
dzące postępowanie nie mogły usunąć." 

Art. 2. 1. Wnioski o uchylenie lub zmianę środka za
pobiegawczego złożone przed dn iem wejścia w życie 
niniejszej ustawy podlegają rozpoznan iu według prze
pisów dotychczasowych. 

2. W razie złożenia , na podstawie art. 222 § 4 
w brzmieniu nadanym art. 1 niniejszej ustawy, wniosku 
o przedłużen i e tymczasowego aresztowania zastoso
wanego przed dniem 4 sierpnia 1996 r. - tymczasowe 
aresztowanie zostaje utrzymane do czasu rozpoznania 
tego wniosku przez Sąd Najwyższy. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospoli tej Polskiej : A. Kwaśniewski 
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ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 23 grudnia 1996 r. 

w sprawie wynagrodzeń sędziów sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów sądowych . 

Na podstawie art. 71 § 2 w związku z art. 115 § 3 
i art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo 
o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, 
poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81 , poz. 406 oraz 
z 1996 r. Nr 77, poz. 367) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do sędziów 
sądów powszechnych oraz asesorów i aplikantów są

dowych . 

§ 2. Ustala się wynagrodzenie zasadnicze osób wy
mienionych w § 1 przy zastosowaniu następujących 
mnożników prognozowanego przeciętnego wynagro
dzenia w państwowej sferze budżetowej: 

Lp. Stanowisko Mnożnik 

1 Sędzia sądu apelacyjnego 4,0 
2 Sędzia sądu wojewódzkiego 3,2 
3 Sędzia sądu rejonowego 2,7 
4 Asesor sądowy 2,0 
5 Apl ikant sądowy 

- w pierwszym roku pracy 0,9 
- w drugim roku pracy 1,0 

§ 3. Ustala się stawki dodatku funkcyjnego przy za
stosowaniu następujących mnożników prognozowa-

nego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sfe
rze budżetowej: 

Stawka Mnożnik 

1 0,30 
2 0,30- 0,45 
3 0,35-0,50 
4 0,40-0,55 
5 0,45-0,60 
6 0,50-0,65 
7 0,60-0,75 
8 0,70-0,80 
9 0,80-1,10 

§ 4. Tabelę stanowisk i stawek dodatku funkcyjne
go zawiera załącznik do rozporządzenia. 

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje osobie wy
mienionej w § 1, którą powołano do pełnienia funkcji 
kierowniczych lub której powierzono pełnienie obo
wiązków kierowniczych, w okresie ich sprawowania. 

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków funkcyj 
nych przysługuje jeden, wyższy dodatek. 

§ 6. 1. Sędziemu sprawującemu patronat co naj
mniej nad jednym aplikantem etatowym lub trzema 


