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1082 

USTAWA 

z dnia 12 grudnia 1997 r. 

o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha
bilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnOsprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776) art. 65 
otrzymuje brzmienie: 

"Art. 65.1. Z wpłat, o których mowa wart. 21 ust. 1, 
zwolnione są państwowe i gminne jed
nostki organizacyjne. 

2. Państwowe jednostki organizacyjne, za
trudniające nie mniej nii 25 osób, powin
ny osiągnąć średniorocznie wskaźnik za
trudnienia osób niepełnosprawnych 

w wysokości co najmniej: 

1) 1% w 1998 r., 

2) 3% w 1999 r. "i latach następnych. 

3. Gminne jednostki organizacyjne, zatrud
niające nie mniej niż 15 osób, powinny 
osiągnąć średniorocznie wskaźnik zatrud
nienia osób niepełnosprawnych w wyso
kości co najmniej: 

1) 1% w 1998 r., 

2) 3% w 1999 r. i latach następnych. 

4. Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
wynikający ze wskaźnika, o którym mowa 
w ust. 2 i 3, nie może być niższy niż 0,5 etatu." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1998 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

1083 

USTAWA 

z dnia 12 grudnia 1997 r. 

o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks 
postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Prze
pisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 554) wart. 1 i art. 18 wyrazy" 1 stycznia 1998 r." 
zastępuje się wyrazami" 1 września 1998 r.". 

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Prze
pisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. Nr 89, poz. 556) wart. 1 i art. 14 wyrazy" 1 stycz
nia 1998 r." zastępuje się wyrazami ,,1 września 

1998 r." 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557) wart. 259 
wyrazy" 1 stycznia 1998 r." zastępuje się wyrazami 
,,1 września 1998 r." 

Art. 4. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świad
ku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738) wart. 27 wyrazy 
,,1 stycznia 1998 r." zastępuje się wyrazami" 1 września 
1998 r." 

Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Or
dynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) wart. 64 
w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4) odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczaso
we aresztowanie lub zatrzymanie, uzyskanego na 
podstawie przepisów Kodeksu postępowania kar
nego". 

Art. 6. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o dyscy
plinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944) wart. 131 wy
razy ,,1 stycznia 1998 r." zastępuje się wyrazami 
,,1 września 1998 r." 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 


