
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 kwietnia 1997 r. Nr 43 
TREŚĆ: 
Poz.: 

USTAWY: 

270 - z dnia 20 lutego 1997 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego . 1457 

271 - z dnia 20 lutego 1997 r. o zm ianie ustawy o ochronie granicy państwowej . 1457 

272 - z dnia 19 marca 1997 r. o zm ianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonaw-
czych 1458 

ROZPORZĄDZENIE 

273 - Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1997 r. zmieniające rozporządze

nie w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środ
ków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie 
rośli n 1462 

270 

USTAWA 

z dnia 20 lutego 1997 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 

Art. 1. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Ko- "Osoba prawna prowadząca, na podstawie odręb-
deks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, nych przepisów, obsługę prawną podmiotu gospo-
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, darczego, osoby prawnej lub innej jednostki orga-
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11 , poz. 82 nizacyjnej może udzielić pełnomocnictwa proceso-
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, wego - w imieniu podmiotu, którego obsługę 
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy praw-
poz. 123, z 1988 r. Nr 41 , poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 nemu, jeżeli została do tego upoważniona przez ten 
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, podmiot." 
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, 
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115 poz. 496, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, 
z 1995 r. Nr 83, poz. 417 oraz z 1996 r. Nr 24, poz. 110, 
Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703) 
wart. 87 w § 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

271 

USTAWA 

z dnia 20 lutego 1997 r. 

o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej. 

Art. 1. W ustawie z dnia 12 pażdziernika 1990 r. i z 1997 r. Nr 6, poz. 31) art. 12 otrzymuje brzmie
o Ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461 nie: 



Dziennik Ustaw Nr 43 - 1458 - Poz. 271 i 272 

"Art. 12.1. Strefa nadgraniczna obejmuje cały obszar 
gmin przyległych do granicy państwowej, 
a na odcinku morskim - do brzegu mor
skiego. Jeżeli szerokość strefy nadgranicz
nej nie osiąga w ten sposób 15 km, włącza 
się do strefy również obszar gmin bezpo
średnio sąsiaduj ących z gminami przyle
głymi do granicy państwowej lub brzegu 
morskiego. 

2. Komendant Główny Straży Granicznej wy
znacza przebieg linii określającej zasięg 

strefy nadgranicznej oraz oznacza ją tabli
cami z napisem «Strefa nadgraniczna»." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski 

272 

USTAWA 

z dnia 19 marca 1997 r. 

o zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwal
czaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu (Dz. U. 
Nr 27, poz. 169, z 1988 r. Nr 41, poz. 324 i z 1991 r. 
Nr 107, poz. 460) wart. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
określa, w drodze rozporządzenia , warunki skaża
nia spirytusu oraz substancje służące do skaża
nia." 

Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, 
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, 
poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, 
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, 
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, 
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 
oraz z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, 
poz. 703) art. 384 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 384. W wypadkach gdy wymaga tego ochrona 
interesów konsumentów, Rada Ministrów 
może, w drodze rozporządzenia, określić 
szczegółowe warunki zawierania i wykony
wania umów między osobami prowadzący
mi działalność gospodarczą a konsumenta
mi ." 

Art. 3. W ustawie z dnia 25 listopada 1970 r. o wa
runkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. 
Nr 29, poz. 245, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1985 r. Nr 12, 
poz. 49, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1992 r. Nr 33, 
poz. 144 i Nr 91, poz. 456) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) substancjam i obcymi są substancje nie odpo
wiadające warunkom określonym w pkt 1 i 2, 
a znajdujące się w środkach spożywczych lub 
w używkach albo na ich powierzchni; w szcze-

gólności są to substancje dodatkowe i zanie
czyszczenia; substancjami obcymi są również 
środki chemiczne . używane przy uprawie 
i ochronie roślin . "; 

2) wart. 3: 

a) w ust. 2 wyrazy "używek przeznaczonych do ce
lów dietetycznych i odżywek" zastępuje się wy
razami "w tym - wymagania dotyczące infor
macji bądź innych form promocji lub reklamy 
środków spożywczych przeznaczonych dla nie
mowląt, zastępujących mleko matki, oraz przed
miotów służących do karmienia niemowląt", 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej moźe, 
w drodze rozporządzenia, wprowadzić zakaz 
reklamy bądź stosowania innych form pro
mocji określonych dietetycznych środków 
spożywczych zastępujących mleko matki 
oraz przedmiotów służących do karmienia 
niemowląt tymi środkami spożywczymi."; 

3) wart. 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala, 
w drodze rozporządzenia, wykaz dopuszczal
nych ilości substancji dodatkowych, zwanych 
dalej «substancjami dodatkowymi dozwolony
mi» i innych substancji obcych dodawanych do 
środków spożywczych lub używek, a także za
nieczyszczeń, które mogą znajdować się 

w środkach spożywczych lub używkach."; 

4) wart. 5 w ust. 2 po wyrazie "udzielania" dodaje się 
wyrazy "i cofania"; 

5) wart. 7 skreśla się ust. 2 i oznaczenie ust. 1; 

6) wart. 10 w ust. 1 po wyrazie "ustanowione" doda
je się wyrazy "i uznane za obowiązkowe"; 

7) wart. 11 w ust. 3 po wyrazie "udzielania" dodaje 
się wyrazy "i cofania"; 


