
DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 28 czerwca 1997 r. 

TREŚĆ: 
Poz.: 

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

422 - z dnia 25 czerwca 1997 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej 2158 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

423 - z dnia 17 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głów
nych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospo-
darstw pomocniczych 2159 

ROZPORZĄDZENIA: 

424 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu 
Kultury i Sztuki 2160 

425 - M in istra Edukacji Narodowej z dnia 18 czerwca 1997 r. w sprawie tygodniowego obowiąz
kowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru 
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odle-
głość 2167 

426 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czeryvca 1997 r. w sprawie kryteriów oraz szczegółowych 
zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowa
nia odwoławczego oraz szczegółowych zasad powoływania przez organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny składu zespołu oceniającego. 2169 

427 - Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie zadań i obowiązków dyrek-
tora szkoły i placówki artystycznej w zakresie opieki nad nauczycielami rozpoczynający-
mi pracę w zawodzie. 2171 

428 ---: Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 czerwca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 
obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół arty-
stycznych 2172 

429 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie utworzenia w Rybniku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Wojewódzkiego w Katowicach 2172 

430 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra
wie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń 
społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejono-
wych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości 2173 

431 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie utworzenia sądów gospodarczych w sądach wojewódzkich i sądach rejonowych oraz 
ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. 2173 

432 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich wła-
ściwości miejscowej . 2174 

433 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie utworzenia sądów wojewódzkich i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i ob-
szarów właściwości 2175 

434 - Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zakresu działania prokuratur woje-
wódzkich i rejonowych 2176 
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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 25 czerwca 1997 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosun
kach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rze
czypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorial
nym (Dz. U. Nr 84, poz. 426, z 1995 r. Nr 38, poz. 184 
i Nr 150, poz. 729 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 488) i art. 10 
ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, 
poz. 205, z 1995 r. Nr 132, poz. 640 i z 1997 r. Nr 47, 
poz. 297) oraz art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 
1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypo
spolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, poz. 224) stano
wi się, co następuje: 

§ 1. Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 
21 września 1997 r. 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania 
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy 
stanowiący załącznik do zarządzenia. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : A. Kwaśniewski 

Załącznik do zarządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
25 czerwca 1997 r. (poz. 422) 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
W DNIU 21 WRZEŚNIA 1997 R. 

Data wykonania 
Treść czynności 

czynności wyborczych 

1 2 

do 31 lipca 1997 r. . - podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych 

do 4 sierpnia 1997 r. - powołanie okręgowych komisji wyborczych 

do 12 sierpnia 1997 r. - zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do okręgowych 
komisji wyborczych w celu zarejestrowania 

- zgłaszanie kandydatów na senatorów do okręgowych komisji wybor-
czych w celu zarejestrowania 

- składanie do Państwowej Komisji Wyborczej przez komitety wyborcze 
wniosków o wydanie zaświadczeń uprawniających do zgłaszania list 
okręgowych bez poparcia podpisami wyborców 

do 17 sierpnia 1997 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o granicach i numerach 
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych 

- przyznanie przez Państwową Kom isję Wyborczą w drodze losowania 
jednolitego numeru dla list kandydatów na posłów komitetu wybor-
czego, który zarejestrował listy kandydatów w więcej niż jednym okrę-
gu wyborczym 

do 22 sierpnia 1997 r. - składanie przez armatorów wniosków w sprawie utworzenia obwo-
dów głosowania na polskich statkach morskich 

do 31 sierpnia 1997 r. - powołanie przez zarządy gmin obwodowych komisji wyborczych 
- podanie informacji o obwodach głosowania utworzonych przez Mini-

stra Spraw Zagranicznych za granicą 

od 31 sierpnia 1997 r. - składanie przez żołnierzy i policjantów odbywających służbę poza 
do 7 września 1997 r. miejscem stałego zamieszkan ia wniosków o wpisanie do spisu wy-

borców w miejscowości, w której odbywają służbę 



Dziennik Ustaw Nr 67 - 2159 - Poz. 422 i 423 

1 2 

do 1 września 1997 r. - zgłaszanie do Państwowej Kom isji Wyborczej ogólnopolskich list kan-
dydatów na posłów w celu zarejestrowania 

do 4 września 1997 r. - przyznanie przez okręgowe komisje wyborcze, w drodze losowania, 
numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę 
wyłącznie w jednym okręgu wyborczym 

od 6 września 1997 r. - rozpoczęcie emisji audycji wyborczych w programach publicznych 
i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych , przygotowa-
nych przez komitety wyborcze 

do 7 września 1997 r. - sporządzenie spisów wyborców w urzędach gmin 

do 11 września 1997 r. - składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na ob-
szarze gminy lub nigdzie nie zamieszkujących o dopisanie do spisu 
wyborców 

do 13 września 1997 r. - podanie do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wybor-
czą informacji o zarejestrowanych listach ogólnopolskich 

- podanie do publicznej wiadomości przez okręgowe komisje wyborcze 
danych o zarejestrowanych listach okręgowych oraz danych o zareje-
strowanych kandydatach na senatorów 

do 16 września 1997 r. - składanie przez kom itety wyborcze organizacj i mniejszości narodo-
wych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ze 
zwolnienia list kandydatów na posłów tych komitetów z jednego z wa-
runków, o jakich mowa wart. 3 ust. 1 albo wart. 4 Ordynacji wybor-
czej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

do 18 września 1997 r. - zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków 
o wpisanie do spisu wyborców w obwodach utworzonych za granicą 

19 września 1997 r. - zakończenie kampanii wyborczej 
godz. 2400 

21 września 1997 r. - głosowanie 
godz. 600_2200 

423 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 czerwca 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek bu
dżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. 

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 
i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, 
poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, 
Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 i Nr 139, poz. 647 oraz 
z 1997 r. Nr 54, poz. 348) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głów
nych księgowych budżetów, jednostek budżeto

wych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomoc
niczych (Dz. U. Nr 40, poz. 174) ust. 4 otrzymuje 
brzmienie: 

,,4. Przepisy ust. 2 i 3 nie dotyczą: 
1) żołnierzy zawodowych pełniących funkcje głów

nych księgowych w jednostkach wojskowych, 
2) funkcjonariuszy pełniących funkcje głównych 

księgowych w jednostkach organizacyjnych 
Urzędu Ochrony Państwa , 

3) funkcjonariuszy pełniących funkcje głównych 
księgowych w jednostkach organizacyjnych 
Służby Więziennej . " 

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

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz 


