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2) inicjowanie i koordynowanie prac związanych 

z przygotowaniem projektów aktów prawnych nie
zbędnych do wprowadzania reformy, 

3) opracowanie zasad funkcjonowania emerytalnego 
ubezpieczenia kapitałowego i systemów indywidu
alnego oszczędzania, 

4) symulacja kosztów przejścia do nowego systemu 
i określenie źródeł ich finansowania, 

5) koordynowanie: 

a) współdziałania organów administracji rządowej 
realizujących zadania w zakresie objętym refor
mą, 

b) pomocy zagranicznej na rzecz reformy, 

6) dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych 
z dziedziny reformy, 

7) upowszechnianie problematyki reformy, 

8) przejęcie spraw w toku, prowadzonych przez Peł
nomocnika Rządu do Spraw Reformy Zabezpiecze
nia Społecznego, ustanowionego rozporządze

niem Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w spra
wie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Za
bezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 10, poz. 51). 

§ 3. 1. Organy administracji rządowej są obowiąza
ne do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomoc
nikowi w realizacji jego zadań, w szczególności przez 
udostępnianie mu niezbędnych informacji. 

2. Pełnomocnik, po zasięgnięciu opinii ministra 
właściwego w zakresie reform społecznych, przedsta
wi Międzyresortowemu Zespołowi do Spraw Reformy 
Zabezpieczenia Społecznego, powołanemu w odręb
nym trybie, projekty aktów prawnych wynikających 
z zakresu jego działania. 

3. Projekty, o których mowa w ust. 2, Pełnomocnik 
przedstawia do rozpatrzenia Radzie Ministrów. Za zgo
dą Prezesa Rady Ministrów projekty te mogą być wno
szone do rozpatrzenia przez Radę Ministrów bez zaj
mowania stanowiska przez stałe komitety Rady Mini
strów. 

§ 4. Projekty aktów prawnych oraz innych doku
mentów rządowych, wpływających na funkcjonowanie 

reformy, podlegają zaopiniowaniu przez Pełnomocni
ka. 

§ 5. 1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów: 

1) analizy, oceny i wnioski, związane z zakresem jego 
działania, 

2) coroczne informacje o swojej pracy. 

2. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów 
o wszystkich zagrożeniach realizacji zadań, o których 
mowa w § 2. 

§ 6. Pełnomocnik może powoływać zespoły o cha
rakterze opiniodawczym lub do opracowania określo
nych zagadnień oraz zlecać przeprowadzenie eksper
tyz. 

§ 7. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, 
techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełno
mocnikowi Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej. 

§ 8. 1. Wydatki związane z działalnością Pełnomoc
nika są pokrywane z budżetu państwa w części doty
czącej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej. 

2. Środki finansowe przewidziane na pokrycie wy
datków związanych z działalnością Pełnomocnika, za
planowane w ustawie budżetowej na rok 1997 w części 
dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zostaną 
przeniesione do budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki 
Socjalnej zgodnie z przepisami art. 45 ust. 1 i 2 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, Nr 79, poz. 484, Nr 121, 
poz. 770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883 
i Nr 137, poz. 926). 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Reformy Zabezpieczenia Społecznego 
(Dz. U. Nr 10, poz. 51). 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 15 listopada 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru dzienników i czasopism. 

Na podstawie art. 23a ustawy z dnia 26 stycznia 
1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. 
Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, 

poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, 
poz. 542 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) 
zarządza się, co następuje: 



Dziennik Ustaw Nr 141 - 9596 Poz. 947 i 948 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedli
wości z dnia 9 lipca 1990 r. w sprawie rejestru dzien
ników i czasopism (Dz. U. Nr 46, poz. 275) skreśla się 
§ 5. 

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

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 17 listopada 1997 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych. 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 13 czerwca 
1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych 
(Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. 
Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362, z 1996 r. Nr 34, 
poz. 146 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 41, poz. 255 
i Nr 106, poz. 678) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysoko
ści wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 
753) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecin
kiem i po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

,,3) wniosku o wydanie postanowienia co do wyko
nalności wyroku sądu polubownego lub ugody 
zawartej przed sądem polubownym."; 

2) § 18 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 18. 1. Wpis stały w kwocie 1000 zł pobiera się od 
odwołania od decyzji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz od odwołania od decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, a także od 
kasacji w tych sprawach. 

2. Wpis stały w kwocie 500 zł pobiera się od 
zażalenia na postanowienie Prezesa Urzę
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz od zażalenia na postanowienie Preze
sa Urzędu Regulacji Energetyki."; 

3) po § 45 dodaje się § 451 w brzmieniu : 

,,§ 451. 1. Wpis stały w kwocie 200 zł pobiera się od 
wniosku o wpis zastawu rejestrowego do 
rejestru zastawów. 

2. Wpis stały w kwocie 100 zł pobiera się od 
wniosku o zmianę wpisu w rejestrze za
stawów. 

3. Wpis stały w kwocie 50 zł pobiera się od 
wniosku o wykreślenie zastawu rejestro
wego z rejestru zastawów." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2, który 
wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 1997 r., oraz § 1 
pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r. 

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 
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