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1ło,c~ytnym najpóźniej na trzy . dni przed licytacią jed
·n.orazowe obwieszczenie, wktór.em wymieni: 

1) miejsce i czas licytacji j 
2) rzeczy, które mają być sprzedanej 
3) miejsce i czas, kiedy można oglądać te rz,e-

czy. 
Równocześnie należy umieścić obwieszczenie 

o licytacji na drz'Y'iach zewnętrznych d.omu, gdzie 
ma się ona odbyć. 

Obwieszczenia ' mo,żna zaniechać, jeżeli riecz 
jest narażona na z,epsucie, a zwłoka grozi niebez
pieczeństwem. 

, ) 

§ 5. Przetargu nie można r.ozpoczynać później 
n,iż , w dwie godziny po c z,asi e , .oznaczonym w obwie
szcz,eniu. 

Na giełdzie P'fz.etarg powini.en być przeprowa-
dz'ony W czasie zebl1ania giełdowego. , 

§ 6. Licytacj,a nie może się .odbyć, jeżeli tylk.o 
jedna osoba z,glosiła się do przeŁar,gu. 

§ 7.W przetar:gu nie mogą uczestniczyć: dłu
żnik zas,tawny, or:g,an przeprow,adz1ający licytację, je
go małżonek i dzieci oraz os,oby, .obecne na licytacF 
W charakterze urzędowym. 

§ 8. Przetarg .odbywa się ustnie. Za'ofiarowana 
c::,ena prz,estaje wiąz,ać uczestnika przetargu, jeżeli 
inny ucz,estn:ik po'stąpił cenę wyższą. 

fi 9. Pr,zepmwadzający licytację udzieli przy
bicia temu, kto zaofiamwał najwyższą cenę, jeżeli 

' po trzykrotnem wezwaniu do dalszych P.ostąpień 
'nikt więce,j nie · zaofiarował. 
. . ~ . . ' 

§ 10. Nabywca obowiązany jest całą cenę na
bycia, jeżeli .ona ni,e przewyższa pięciu tysięcy zło
tych, ::uiścić natychmiast po udzielenh~ mu przybicia. 
J~żeli ceny nie uiści, traci pr,awa, wynikające z przy
;bic:J,a, i nie może uczestniczyć nadal w licyŁacF, 
ą przeprowadza.jący licytacj-ę wznowi niezwłocznie 
przetarg na sprzedaw,aną rzecz. 

Je,teIi cena ~abycia przewyższa sumę pięciu ty
sięcy złotych, nabywca powinien złożyć natychmiast 
;ędną piątą cz,ęś~ tej ceny, na,jmniej uednak pięć 
,tysięcy złotych, res.ztę z,aś dog.o,dziny .dwun,astej dnia 
następnel!o. Nabywc,a, który w tym terminie nie za

'płaci resz.tyceny, traci z.łożoną jedną piątą część, li
~ytacja zaś uznana będzie ia niedoszłą do skutku. 

§ 11. Piąta część ceny, .pohrana od nabywcy 
w myśl :pa~agrafu .poprzedzającego, użyta będzie w 
sp.osób, określony wart. 511, 548 i 671 § 1 kodeksu 
handLowe,go. 

§ 12. Jeżeli nabywca t~waru, sprzedawane.go-
na podstawie art. 546 lub 554 kodeksu handlowego, 

. lJiści natychmiast po udzieleniu mu przybicia k,os.zty 
sprzedaży i daniny public.zne, .okreśLone wart. 548 
kodeksu handlowego, sprzedający może udzielić mu 
odroczenia zapłaty reszty zaofiarowanej ceny. W sto
sunku do osoby, na której ,rachunek dokonano sprze
daży, uważa się, że nabywca uiścił cenę w gotowi
źnie .. 

§ 13. Nabywca, który ziapłaciłcałą cenę l:ub 
który uzyskał ,odroczenie zapłaty według zasad 
§ 12, powinien natychmiast odebrać rzecz nabytą. 

§ 14. Org,an, przeprowadzający licytację, spo- . 
rządza z jej prz.ebiegu protokół, który powinien za
wierać: ' 

1) .oznaczenie' miejsc.a i czasu licytacjij 
2) imiona i nazwiska wierzyciela i dłużnika 

oraz osób, ohecnych przy licytacji w charakterze 
urzędowym; 

3) najwyższą cenę, zaofiarowaną za sprzed~
ną rzeCZj 

4) imię, nazwisko i miejslce zamieszk~llia na-
bywcYj , i 

5) wzmi.ankę, j,aką sumę nabywca uiścił na po
czet cenyj 

6) wzmiankę o odroczeniu zapł.aty ceny naby-
cia w pr.z.ypadku, przewi.dzianym w § 12; 

7) wnios,ki i .o·świ.a-clczeniaobecnychj .' 
8) wzmi.ankę o odczytaniu protokółu j 
9) podpisy ,obecnych lub wzmiankę o- przyczy" 

nie braku p odpisu j 
10) podpis organu, który pr.zeprow,adził licy- , 

tację. 
Jeżeli nabywca nie uiści reszty ceny za nabytą 

rzecz w t.erminie, określonym w § 10 ust. 2, n,ależy 
niezwłocznie po upływie tego terminu stwierdzić to 
przez odpowiednią wzmiankę na protokóle licyta
cji; w podob,oysposób należy zaznaczyć wpłacenie 
w przepisanym terminie reszty ceny n.abycia. 

§ 15. '. Rozporządzenie :niniejsze wchodzi WI 
życie z dniem o,głoszenia. 

Minister Sprawiedliw.o,ści: Czesław Michałowski 

511. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 1 lipca 1934 r. 

wydane w pOrozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu, a nadto co do §§ 5, 8, 55, 62, 65 - 69 i 77 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu, a co do §§ 60 
i 64 w porozumieniu. z Ministrami Komunikacji oraz 

Poczt i T-elegrafów o rejestrze handlowym. 

Na pod,gŁ.awie art. LVII i DX § 2 i 3 przep,isów 
wprowadzających kodeks handlowy (Dz. U. R. P. 
z 1934 r. Nr. 57, poz. 503), art. 135 rOcZporządzenia 
Prezydent.a Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 
1928 r . o kontroli uhezpieczeń (Dz. U. R. P. Nr. 9, 
poz. 64), art. 31 rozporząd.z.enia Prezydenta Rzeczy
.pospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu 
przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (DZ). 
U. R. P. z 1930 r. Nr. 89, poz. 705) i art. 20rozporzą
-dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 mar
ca 1928 r. o utworzeniu państwowego przedsiębior
stwa "P.olska Po.czla, Telegraf i Telefon" (Dz. U. 
R. P. z 1932 r. Nr. 105, poz,. 879) zarządz,a ,się co na
'stępuje; 

' , ' : ~ 
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Rozdział 1. 
Przepisy ogólne. 

§ 1. Sąd okręgowy prowadzi rejestr handlowy 
jako sąd rejestrowy oraz dokonywa w tym charak
terze czynności, do których jest powołany z mocy 
szczególnych przepisów prawa. 

Sąd rejestrowy rozpoznaje sprawy jednooso
bowo. 

§ 2. Treść wpisu ustala sąd rejestrowy w po
stanowieniu, zarządzającem wpis do rejestru handlo
wego. 

Dokonywanie wpisów w rejestrze handlowym, 
zarządzanie ogłoszeń i czuwanie nad doręczaniem 

.sądowi rejestrowemu ·egzemplarzy Monitora Pol
skiego, zawierających ogłoszenia, należy do obo
wiązków sekretarza. 

§3. Rejestr handlowy składa się z czterech 
. działów. W każdym dziale prowadzi się osobną księ
gę według załączonych wzorów. 

Do działu A należy wpisywać kupców jedno
. osobowych, spółki jawne i komandytowe oraz osoby 
prawne, nie będące spółkami handlowemi, a prowa
dzące przedsiębiorstwo zarobkowe w większym roz
miarze; do działu B - spółki z ograniczoną odpo-" 

' wiedzialnością, spółki akcyjne i towarzystwa ubez-
pieczeń wzajemnych; do działu C - zagraniczne 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne; 
do działu D - przedsiębiorstwa państwowe. 

§ 4. Księgi rejestrowe powinny mieć trwałą 
oprawę· 

W obrębie poszczególnych działów każdy tom 
będzie oznaczony kolejną rzymską liczbą. Stronice 
będą kolejno numerowane. 

Na ostatniej stronicy każdego tomu . powinno 
znajdować się poświadczenie o ilo ści stronic, podpi
sane przez sędziego i sekretarza. 

§ 5. Dla każdej firmy prowadzi się oddzielne 
akta, które obejmują dokumenty, stanowiące pod
stawę wpisu, inne dokumenty, ~kładane sądowi re
jestrowemu w wykonaniu przepisów ustawowych, 
jak również wszelkie pisma, dotyczące danej firmy. 

Dla kupców jednoosobowych, spółek jawnych 
i komandytowych będzie prowadzony wspólny zbiór 
odpisów bilansów, składanych sądowi rejestrowemu 
stosownie do §§ 66 i 68. 

§ 6. Dokumenty, złożone do akt rejestru, mo
gą być za zezwoleniem sędziego zwrócone; wówczas 
należy pozostawić w aktach odpis lub wyciąg, po
świadczony przez sekretarza. 

§ 7. Księgi rejestru handlowego nie będą nisz
czone. 

Księgi i akta nie mogą być wynoszone poza 
miejsce ich przechowania. 

~! 8. Każdy ma prawo przeglądaĆ pod nadzo
rem sekretarza w godzinach urzędowych rejestr 
i dokumenty, określone w § 5 ust. l, tudzież żądać 
wydania z nich urzędowych odpisów i wyciągów. 

Odpisy bilansów, złożone przez kupców Jedno
osobowych, spółki jawne i komandytowe, są dostęp
ne tylko dla kupca, który je złożył, jego prZedstawi-

cieli ,oraz osób, które mogą przeglądać te dokumen
ty z mocy szczególnego przepisu prawa. 

§ 9. Na żądanie może być wydane urzędowe 
zaświadczenie, że pev;,ien wpis nie istnieje lub ze 
podanie albo dokument nie zostały złożone. 

R o z d z i a ł II. 

,Postępowanie w sprawach rejestrowych. 

Przepisy ogólne. 

§ 10. W post~powaniu W sprawach rejestro
wych należy, o ile rozporządzenie niniejsze nie sta
nowi inaczej, stosować odpowiednio przepisy ko
deksu postępowania cywilnego oraz przepisy wpro
wadzające ten kodeks. 

§ 11. Właściwy miejscowo jest sąd rejestro
wy, w którego okręgu znajduje się siedziba prz,ed
siębiorstwa. ' 

§ 12. W sprawach, wszczętych przez sąd re
jestrowy z urzędu, koszty sądowe ponosi kupiec, 
którego sprawa dotyczy . 

§ 13. Zastępstwo adwokackie obowiązuje 
przed sądem rejestrowym, poczynając od wniesienia 
zażalenia do sądu apelacyjnego. 

§ 14. W postępowaniu przed sądem pierwszej 
. instancji strona, zamieszkała poza siedzibą sądu, nie 
ma obowiązku obrania sobie zamieszkania dla dorę-
czeń w siedzibie sądu. " 

§ 15. Wnioski i oświadczenia, zgłaszane do 
sądu rejestrowego , jak również skreślenie podpisu, 
który ma być przechowany w sądzie, można uskti
teczniać osobiście do protokółu, który sporządzi se
kretarz sądu rejestrowego, a podpiszą zgłaszający 
i sekretarz. . . 

§ 16. Sąd rejestrowy .rozpoznaje sprawy na 
posiedzeniu niejawnem, może jednak wyznaczyć roz
prawę· 

§ 17. Sąd rejestrowy pOWlmen wysłuchać 
w miarę możności wszystkie osoby, interesowane 
w wyniku sprawy. 

/ 

§ 18. Sąd rejestrowy przeprowadza z urzędu 
d,ochodzenie, potrzebne do ustalenia faktów, i zarzą
dza takie postępowanie dowodowe, jakie uzna za 
wskazane. W tym zakresie sąd rejestrowy nie jest 
związany wnioskami i oświadczeniami stron. 

~: 19. Orzeczenia sądu rejestrowego zapadają 
w formie postanowień. 

Postanowienia, wydane niezgodnie z wnio
skiem którejkolwiek strony; jeżeli na nie służy za
żalenie, oraz postanowienia, wymierzające grzywnę, 
powinny być uzasadnione i doręczone z urzędu kup
cowi i osobom, który.ch dotyczą. 

f; 20. Inne postanowienia sądu rejestrowego 
doręcza się z urzędu, jeżeli zostały wydane na pO
siedzeniu niejawnem. 

t1 21. Postanowienia sądu rejestrowego: 
1) zarządzające wykreślenie kupca z rejestru ' 

handlowego, . 
2) orzekające rozwiązanie spółki, 

, I 

/ 
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3) wymierzające grzywnę, 
podlegają wykonaniu po uprawomocnieniu się posta
nowienia. 

W razie wydania postanowienia, rozwiązujące
"go spółkę, sąd ~ejestrowy zarządzi wpisanie do reje
stru handlowego odpowiedniej wzmianki. 

fi 22. Zażalenie może opierać się na nowych 
faktach i dowodach. 

§ 23. Skarga kasacyjna na orzeczenie sądu 
apelacyjnego nie służy, jeżeli postanowienie sądu re
jestrowego zostało zatwierdzone albo jeżeli zmiana 
polegała tylko na zmniejszeniu grzywny, wymierzo
nej przez sąd r e jestrowy. 

Skarga kasacyjna jednak służy, choćby sąd 
apelacyjny zatwierdził postanowienie sądu r e jestro
we.g·o, w sprawach o ro:c,Niązanie spółki, o używanie 

. firmy (art. 38 kodeksu handlowe go) i o wykreślenie 
z urzędu wpisu w rejestrze h andlowym. 

§ 24. Sąd Najwyższy przy rozpoznaniu spra
. wy n!e jest związany podstawami i wnioskami kasa
cyjnemi, powołane mi przez strony. 

§ 25. Sąd rejestrowy nie jest związany swe m 
-postanowieniem, ani orzeczeniem wyższej instancji, 
jeżeli ujawniły się nowe okoliczności faktyczne lub 
tę, które stanowiły podstawę orzeczenia, uległy 
zmianie. 

Zmiana prawomocnego orzeczenia o rozwiąia~ 
niu spółki może nastąpić tylko w myśl przepisów 
o wznow\eniu postęp.owania. 

Wymuszanie spdnienia obowii',zków ustawowych. 

§ 26. Skoro sąd rejestrowy poweźmie wiaro
gqdną wiadomość o takim stanie rzeczy, który daje 
podstawę sądowi rejestrowemu do wymierzenia 
grzywny według zasad, przewidzi.anych wart. 17 
kodeksu handlowego, wezwie osobę interesowaną 
pod gr,oźbą wymierzenia grzywny, aby w terminie, 
oznaczonym przez sąd, spełniła ciążący na niej obo
wiązek lub. usprawiedliwiła jego niespełnienie. 

Na postanowienie to niema zażalenia. 

§ 27. Jeżeli w oznaczonym przez sąd r ejestro-
' wy terminie osoba, do której skierowano wezwanie, 
nie dopełni określonego w wezwaniu obowiązku, ani 
nie usprawiedliwi jego niespełnienia , sąd r ejestrowy 
wymierzy grzywnę i jednocześnie powtórz'y wezwa
nie z zagrożeniem nowej grzywny. 

Bieg terminu, wyznaczonego w powtórne m we
-żwaniu, rozpoczyna się od daty uprawomocnienia 
się postanowienia, wymierzającego grzywnę. 

§ 28. Przepisy §§ 26 i 27 stosuje się również 
w przypadku stwierdzenia . przez sąd r e jestrowy 
używania VI obrocie firmy, nie zgodnej z obowiązują
cemi przepisami, z tą jednak zmianą , że w wezwa
niu, określonem w § 26, sąd zażąda od używaj ącego 
bezprawnie firmy, aby zaniechał dalszego jej uży
wania albo żeby w oznaczonym przez sąd terminie 
usprawiedliwił jej używanie . 

Jeżeli sąd rejestrowy uzna, że rozstrzygnięcie 
sprawy, dotyczącej używania firmy, zależy od usta
lenia spornych okoliczności, wówczas odeśle strony 
na drogę procesu cywilnego, zakreślając odpowied-

ni termin do wytoczenia powództwa. W razie bez
skutecznego upływu tego terminu sąd rejestrowy 
postąpi według przepisów art. 38 kodeksu' handlo
wego. 

[: 29. Od skazanego na grzywnę sąd rejestro
wy zasądza na rzecz Skarbu Państwa koszty postę
powania oraz wykonania postanowienia, wymierza
j ącego grzywnę . . 

Wykreślanie wpisów z rejestru handlowego. 
I 

§ 30. Jeżeli okaże się, że w rejestrze handlo· 
wym figuruje wpis, który jest niedopuszczalny ze 
względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy 
prawne, sąd rejestrowy po wysłuchaniu osób intere
sowanych zarządzi wykreślenie tego wpisu z urzędu. 

Wykreślenie wpisu w rejestrze lllOże nastąpić 
dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia są-
du, zarządzającego wykreślenie. . . 

~ 31. W razie ustalenia, że wpis, figurujący 
w rejestrze handlowym, jest niezgodny z prawdzi
w ym stanem rzeczy, sąd r ejestrowy wezwie osobę, 
obowiązaną do zgłoszenia wniosku o wykreślenie 
lub o sprostowanie wpisu, według zasad, przewidzia
nyc~ w § 26. P rzepisy §§ . 27 i 29 mają tu zastosó
wame. 

Jeżeli ' obowiązany do zgłoszenia wniosku 
o wykreślenie nie dokonał go mimo wezwania, sąd 
rejestrowy może żarządzić ' wykreślenie . wpisu 
z urzędu. 

R o z d z i a ł III. 
Czynności rejestrowe. 

~: 32. Każda firma powinna być wciągnięta do 
rejestru handlowego pod numerem bieżącym dane
go . działu. Wpisy, dotyczące oddziału, znajdującego 
się w tym samym okrę,gu sądowym, co zakład głów
ny, nale.ży wciągać tylko pod numerem, przeznac.zo
nym dla zakładu głównego, chyba że firma oddiiału 
różni się od firmy zakładu głównego (art. 36 § 2 ko
deksu handlowego). 

Dla każdej firmy będą przeznaczone w reje
strze dwie równoległe stronice. Gdy będzie przewi
dywana ' większa ilość wpisów, należy pozostawić 
wolne dalsze stronice. 

fJ 33. P oszczególne wpisy, wciągnięte pod jed
nym numerem t2go samego działu rejestru handlo-
wego, będą miały oddzielną kolejną numerację. . 

Równoczesne wpisy otrzymują tylko jeden nu
mer kolejny. 

Wpis, oznaczony samodzielnym numerem ko
lejnym, powinien być oddzielony od następnegp li
nją poprzeczną przez obie stronice. 

§ 34. Wpis powinien zawier,ać, oprócz daty 
wciągnię cia i podpisu sekretarza, numer i stronicę 
akt, na. której znajduj e się postanowienie sądu. 

Sekretarz uczyni w · aktach rejestrowych 
wzmiankę o wpisie z podaniem daty wciągnięcia. 
Wzmiankę należy umieścić pod postanowieniem, ,za
rządzającem wpis. 

'[: 35. Wpisy należy uskuteczniać starannie, ' 
pismem czytelnem i bez skróceń. 

Podskrobywania są wzbronione. 
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§ 36. Ogłoszenie wpisu w Monitorze Polskim 
pqwinno być żaq;ądzone j ednocześnie z uskutecz
nieniem wpisu i dokonane raz jeden. 

. .Monitor Polski prześle sądowi rejestrowemu 
tyle egzemplarzy, zawierających ogłoszenia, ilu firm 
one dotyczyły. Nadeslane egz,emplarze Monitora Pol
skiego sekretarz dołączy do właściwych akt, po jed-

· nym egzemplarzu dla każdej firmy. 

§ 37. Ogłoszenia powinny być redagowane 
zwięźle i zawierać w sobie oznaczenie są'du rejestro

' wego, dział i numer rejestru, datę zarejestrowania 
oraz treść wpisu. Treść ogłoszenia ustala sędzia. 

. § 38. Postanowienie sądu rejestrowego, zarzą-
· dzające wpis do re jestru handlowego, należy dorę~ 
czyć kupcowi i wnioskodawcy. 

W aktach należy zaznaczyć przy postanowie~ 
' niu, komu i kiedy je wysłano. 

§ 39. Zmiany i wykreślenia wpisów powinny 
być umieszczone pod nowym numerem kolejnym 
w tej s,amej rubryce, w której znajduje s ię w:pis zmie
niony lub wykreślony. Wpisy poprzednie, których 

,zmiany lub wykreślenia dotyczą, należy podkreślić 
czerwonym atramentem. 

W razie wykreślenia firmy z rejestru handlo
wego należy podkreślić czerwonym atramentem . 
wszystkie wpisy, dotyczące tej firmy, a w rubryce 
uwag . - wskazać .. z jakiego powodu nastąpiło wy
kreślenie . 

§ 4.0. Omyłki pióra i t. p. oczywiste błędy we 
wpisach powinny być przekreślane czerwonym atra
mentem tak, aby można było odczytać tekst pier
wotny, i prostowane w tej samej rubryce. 

Sprostowania ważniejsze powinny być oma-
· wiane p rzez sekretarza w rubryce uwag, ogłaszane 
i podawane do wiadomości osób interesowanych. 

Przekreślone lub podkreślone czerwonym 
atramentem wpisy będą umieszczane w odpisach 
z rejestru tylko na żądanie stron lub w razie po
trzeby. 

§ 41. Gdy sąd rejestrowy dokonywa z urzędu 
wpisu lub wykreślenia w rejestrze handlowym, za
:.:;naCl;y tę okoliczność w osnowie wpisu. 

§ 42. W razie nabycia przedsiębiorstwa kup
ca rejestrowego, wpisanego w jednym dziale, przez 
kupca, wpisanego lub podlegającego wpisaniu do in-

. nego działu, należy wykreślić wpisy, dotyczące zby
tego przedsiębiorstwa, w dotychczasowem miejscu 
i wciągnąć je na nowo we właściwym dziale. Prze~ 
niesienie to należy zaznaczyć w rubryce uwag przy 
dawnym i przy nowym wpisie. 

§ 43. Mimo zbycia przedsiębiorstwa, wpisane
go do działu A rejestru handlowego, nie należy go 
wpisyw,ać pod nowym numerem tegoż działu, jeżeli 
nowonabywca zatrzymał dotychczasową firmę. 

Jednakże nabyte przedsiębiorstwo wraz z fir
'mą należy wciągnąć w tymże dziale pod nowym 
,nUmerem, jeżelinabyla je lub slPrzedała osoba praw· 
:na, nie będąca spółką · handlową. O przeniesieniu 
należy uczynić wzmiankę w rubryce uwag przy 
dawnym i przy nowym wpisie. 

§ 44. W razie przystąpienia drugiej osoby 
W charakterze spólnika do przedsiębiorstwa kupca 

jednoosobowego i 1.).tworzenia w ten sposób spółki 
jawnej lub komandytowej, wpisy, dotyczące tego 
przedsiębiorstwa, należy pozostawić w dawnem 
miejscu, j eżeli przedsiębiorstwo jest prowadzone na
dal pod dotychczasową firmą. 

Tak samo należy postąpić, jeżeli przedsiębior-' 
stwo, prowadzone przez spółkę jawną lub komandy
tową, zostaje przejęte przez jednego ze spólników. 

§ 45. W przypadkach,nieobjętych §§ 42-44, 
należy w razie zmiany brzmienia firmy wpisać nową 
firmę pod nowym numerem bieżącymodpowjednie
,go ,działu rejestru tylko wówczas, gdy uległ zmianie 
charakter prawny przedsiębiorstwa. P.rzeniesienie 
to należy zaznaczyć W rubryce uwa,g przy dawnym 
:1 przy nowym WiPisie. 

§ 46. Jeżeli przedsiębiorstwo kupca rejestro-: 
wego zostanie wydzierżawione kupcowi, wpisanemu 
już do rejestru handlowego, lub jeżeli zostanie usta" 
nowione na niem prawo użytkowania na rzecz ta" 
kiego kupca, wówczas należy u~zynić o tem odpo .. 
wie dnie wzmianki we właściwych rubrykach, reje
stru handlowego pod numerem, dotyczącym kupca, 
wydzierżawiającego lub ustanawiającego prawo 

, użytkowania, nadto wruhryce uwag należy !powo
łać dział i numer rejestru handlowego dzierżawcy 
lub użytkownika. . ' 

Jeżeli dzierżawcą lub użytkownikiem przed
siębiorstwa kupca rejestrowego zostanie osoba, któ .. 
ra przedtem nie miała charakteru kupca rejesłró
wego, wówczas oprócz wpisów, WYl11ienionych 
w ustępie poprzedzającym, należy wpisać dzierżaw
cę lub użytkownika do odpowiedniego działu reje
stru handlowego. 

W rubryce uwag pod numerem, dotyczącym' 
dzierżawcy lub użytkownika, należy zawsze powo
lać dział i numer rejestru handlowego kup cia , który 
.wydzierżawił przedsięhimstwo lub ustanowił na 
niem prawo użytkowania. 

§ 47. Jeżeli zmiany, które zaszły we wpisie 
danej firmy, są tak liczne, że przez ich wciągnięcie 
ucierpiałaby znacznie przejrzystość wpisów VI reje" 
strze , należy przenieść wpisy obowiązujące pod no" 
wy numer rejestru na inne miej,sce księgi rejestro
wej i z,aznaczyć to przeniesienie w rubryce uwag 
,przy dawnym i przy nowym wpisie. 

O przeniesieniu należy zawiadomić kupca .. 

R o z d z i a ł IV. 
Zgłoszenia do rejestru hąrndlowego. 

Przepisy wspólne dla wszystkich działów. 

§ 48. Zgłoszenia do rejestru handlowego po .. 
winny zawierać dokładny adres osób zgłaszających. 

fi 49. Przy zgłoszeniu celem wpisania do reje" 
stru handlowego osoby, uprawnionej do zarządzania ' 
przedsiębiorstwem kupca rejestrowego, należy załą": 
czyć skreślony wobec sekretarza sądu rejestrowego 
albo uwierzytelniony notarjalnie wzór podpisu tej 
osoby. 

fi 50. Kupiec rejestrowy, zgłaszając wnioseK 
o wpisanie siebie do rejestru handlowego, powinien 
dołączyć do zgłoszenia swe świadectwo przemysło" 

" 

... ' , 
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we, chyba że szcze,gólny przepis prawa zwalnia go 
ód obowiązku wykupienia tego świadectwa. 

Przepisu tego nie .slosujesię w prz.ypadku, gdy 
kupiec bez względu na rozmiar jego przedsiębior
stwa jest kupcem rejestrowym z samego prawa. 

f! 51. Jeżeli dla prowadzenia przedsiębiorstwa 
wymagane jest ze względu na jego prze~~iot up~ze.
dnie zezwolenie (koncesja) władzy admlmstracYJneJ, 
sąd rejestrowy może wpisać kupca do rejestru han
dlowego dopiero po złożeniu przez niego takiego ze
zwolenia. 

W przypadku, gdy przez wpisanie do rej~stru 
handlowego powstaje osoba prawna, zezwoleme to 
należy przedstawić sądowi rejestrowemu niezwłocz
nie po jego uzyskaniu, w każdym razie jednak prz~d 
rozpoczęciem odnośnej, uzależnionej od zezwolema, 
działalności przedsiębiorstwa, wpisanego już do re-

· jestru. 
· . § 52. Jeżeli umowy międzynarod~we .nie. st~
nowią inaczej, cudzoziemiec, żądając wplsama sIebIe 
do rejestru handlowego, powinien załączyć do zgł.o: 
szenia zaświadczenie właściwej władzy polskIej 
. 0 braku przeszkód do prowadzenia przedsiębiorstwa 
w Polsce. Zaświadczenie jest zbędne, jeżeli prawo 
wymaga specjalnego zezwolenia władzy polskiej na 
działalność w ·Polsce. 

Jeżeli zgłoszono do rejestru handlowego o~
dział przedsiębiorstwa, którego zakład główny. znaJ-

. duie się za,granicą, należyzałąc~yć do zgłos,zema ~a
świadczenie właściwego zagramcznego urzędu reJe
sb·owego, a w jego braku - właściwych władz ~a
granicznych o istnieniu zakładu głównego przedslę-

.bior&twa. Zaświadczenie powinno być uwierzytel
nione w sposób, przewidziany wart. 263 kodeksu 

· postępowania cywilnego. 

Dział A. 

§ 53. Co do zdolności kup.ca jednoos.obowego 
do działań prawnych, należy zgłosić do rejestru han
dlowego następujące dane: 

1) okoliczności, dotyczące zdolności kupca do 
działań prawnych, jako to: upoważnienie małolet
niego do prowadzenia handlu, upełnoletnienie, ubez
własnowolnienie, ograniczenie zdolności do działań 
prawnych; . 

· 2) imię i nazwisko przedstawiciela kupca, ogra
niczonego W zdolności do działań prawnych, lub oso
by, której w.sp~łdzjałani~ jest koni~c~n~ dla uzupęł
nienia zdolnOŚCI prawnej kupca, a Jezeh zostal usta
nowiony pełnomocnik do prowadzenia przedsiębior
stwa kupca, nie posiadającego pełnej zdolności do 
działań prawnych, to również jego imię i nazwisko; 
zakres uprawnień tych osób; 

3) zmiany powyższych danych. 
Gdy chodzi o spólnika spółki jawnej lub ko

mandytowej, należy zgłosić do rejestru jedynie oko
' liczności, . wymienione w punkcie · 1. 

§ 54. Osoby, uprawnione do reprezentowania 
osoby prawnej, prowadzącej przedsiębiorstwo za

·· robkowe w większym rozmiarze i nie będącej spół
ką handlową, ohowiązane są zgłosić do rejestru han
dloweg,o: 

l) firmę, siedzibę i przedmiot przedsiębior
·stwaj 

2) imiona i nazwiska członków władz, upraw- .. 
nionych do reprezentowania osoby prawnej j 

3) otwarcie i ukończenie likwidacji; 
4) zmiany powyższych danych. . 
Do zgłoszenia celem wpisania osoby prawn~J. 

do rejestru handlowego ,'1ależy dołączyć jej statut. 

Dział B. 

§ 55. Osoby, uprawni,one do rep:rezento~ania 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, podlega.Ją~e
go wpisowi do r.ejes~ru ~andlow~g .. o, powm,ny.zgłQ$lC: 

1) firmę, SIedZIbę l przedmIot przedsIęblorstwa, 
a nadto obszar działalności towarzystwa; 

2) wysokość kapitału zakłado~e2o i spos.ób Je
.go spłacania; ilość i wartość n0?tmalną. ll:dzllało~ł 
korzyści, zapewnione osobom, ktore udZ1ehły kapl
tału zakładowego; 

3) rodzaj i zakres odpowiedzialności człon~ó~; 
4) imiona i nazwiska członków zarządu i hkwI

datorów oraz sposób reprezentowania przez nich to
warzystwa; 

5) czas trwania towarzystwa, jeżeli jest ogra.-
niczony; . 

6) pismo, wskazane w statucie dla publicznych 
obwieszczeń; 

7) postanowienie statutu, zezwalające na ubez
pieczanie nieczłonków; 

8) otwarcie i ukończenie likwidacji; 
9) zmiany powyższych danych . 

Dział C, 

n 56. Osoby, uprawnione do reprezentowania 
W Po~ce zagranicznej spółki z ograniczoną odpo
wiedzialnością, powinny zgłosić do rejestru handlo-

wego: łk' 
1) dane, dotyczące zakładu głównego spó l 

w zakresie, przepisanym przez pr~wo polskie~la 
zgłoszeń krajowych spółek z ograOlczoną odpowle
dzialnością; 

2) jaka. część kapitału zakładowego została 
wpłacona, jeźel~ · pr.awo . m~ejs;c.a sie?zibv spółki ze
zwala na CzęŚCIOwe wmeSleme kapItału zakładowe
go przed zarejestrowaniem, a także każdorazową 
dalszą wpłatę tego kapitału; 

3) firmę, jakiej spółka powinna używać na ob
szarze Rzeczypospolitej, i siedzibę przedstawiciel
stwa spółki na tymże obszarze; 

4) wysokość kapitału, przeznaczonego na dzia
łalność spółki w Polsce; 

5) imiona i nazwiska osób, uprawnionych do 
reprezentowania spółki na obszarze Rzeczypospoli
tej, oraz sposób tego reprezentowania; 

6) czas, na jaki udzielono spółce zezwolenia tljl 

działalność w Polsce; 
7) zmiany powyższych danych. 

§ 57. Osoby, uprawnioM do repreze:tdowania 
w Polsce zagranicznej spółki akcyjnej, powinny zglo
sić do rejestru handlowego: 

1) dane, dotyczące zakładu główJle~. spó~~i 
w zakresie, przepisanym przez prawo polskJe d4t 
zgłoszeń krajowych spółek akcyjnych; 

. 2) dane, wymieniom: w § 56 p. 3 .~ 7. 
f, 58. Db zgłoszenia zagranicznej s-pólki 

z ogra~~iczoną od~owiedzialnością lub akcyjnej 40 re-
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'jestrti handlowego należy w szczególności dołączyć: 
l) umowę (statut) spółki; 
2) zezwolenie właściwej władzy polskiej na 

, działalność w Polsce. 

Dział D. 

§ 59. Co do przedsiębiorstw państwowych, 
podlegających wpisaniu do rejestru handlowego, 
treść zgłoszeń i osoby, obowiązane do tychzgło
szeń, określają przepisy szczególne. 

~ 60. Minister Komunikacji zgłasza , do reje
stru h~ndlowego przy sądzie okręgowym w Warsza
wie przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe", 
a Minister Poczt i Telegrafów - przedsiębiorstwo 
"Polska Poczta,. Telegraf i Telefon". Ponadto wy
mieI).ieni Ministrowie zgłaszają do tegoż rejestru: 

l) firmę, siedzibę i przedmiot przedsiębior
stwa; 

2) imiona i nazwiska osób, uprawnionych do 
podpisywania skryptów dłużnych i weksli w imieniu 
przedsiębiorstwa; 

3) zmiany powyższych danych. 

R o z d z i a ł V. 
Rubryki rejestru handlowego. 

Dział A. 

§ 61. -Dział A składa się. z 8 ~ubryk (w~ór). 
Do poszczególnych rubryk wCiąga Się następujące 

dane: ' 1 . . . 
1) do pierwszej - num~r k? ejny WPIS?W; 
2) do drugiej - firmę, sl~dzlbę (adres) l przed

miot przedsiębiorstwa, wzmiankę ? oddz~ałach, 
a przy wpisie, ~otyc~ącym. ~ddZ1ału, r~wme~ 
wzmiankę o zakładz1e głownym 1 mnych oddz1.ałach, 

3) do trzeciej - imię i na~wisko kupca. jed?o
osobowego, spólników jawnych 1 komandy~arJuszow; 
imię i nazwisko dzierżawcy lub użytkowmka; 

4) do czwartej - imiona i nazwiska prokuren
tów oraz rodzaj udzielonej prokury; 

5) do piątej - dane, dotyczące . st~s~mk~w 
prawnych kupca jednoosobowego lub. społk1 1. spol
ników; co do spółek przedewszystklem wZ~la?kę, 
czy spółka jest jawna, ~zy komandytowa; lmlO~a 
i nazwiska osób, uprawmonych do reprezentowama 
spółki lub ost;>by prawnej, .i spo~ó~ tego reprezento
wania; wzmIankę o okohcznosclach, dotyczących 
zdolności kupca lub spólnika do działań prawnych 
(upoważnienie małoletniego do p:o~adzenia ~andl~, 
upełnoletnienie, ubezwłasnowolmeme,' ogramczeme 
w , zdolności do działań prawnych, upadłość spólni
ka, uchwałę władz opiekuńczych o dalszem prowa
dzeniu przedsiębiorstwa w imieniu małoletniego 
w dharakterze kupca jednoosobowego lub spólnika, 
'a. co dQ kupca jednoosobowego, również imię i na
zwisko osób, wymienionych w § 53 pkt. 2, oraz za
kres ich uprawnień); wzmiankę o zbyciu, wydzierża
wieniu przedsiębiorstwa lub o ustanowieniu na niem 
prawa użytkowania, jak również o uchyleniu odpo
wiedzialności dzierżawcy lub użytkownika za zobo
wiązania, powstałe przy prowadzeniu przedsiębior
stwa przed jego wydzierżawieniem lub ustanowie
niem na niem prawa użytkowania; wstąpienie do 
spółki i wystąpienie z niej spólników; śmierć spól-

nik a jawnego; wzmiankę o umowie, dotyczącej sto
sunków majątkowych małżeńskich kupca jednooso
bowego lub, spólnika, i o zmianach, jakie zaszły 
w tych stosunkach-; wzmiankę, że mężatka, będąc 
kupcem jednoosobowym lub spólnikiem jawnym, pro~ 
wadzi przedsiębiorstwo bez zgody męża; a co do 
spółek komandytowych- ponadto: przedmiot wkła
du każdego komandytarjusza z zaznaczeniem, w ja
kiej części został wniesiony, zwroty wkładów choć
by częściowe oraz sumę komandytową; 

6) do szóstej - otwarcie i uchylenie likwidacji 
spółki lub osoby prawnej, imiona i nazwiska likwi
datoróworaz sposób reprezentowania przez nich 
spółki lub osoby prawnej; rozwiązanie spółki w ra
zie zaniechania likwidacji; ogłoszenie i uchylenie 
upadłości kupca jednoosobowego, ~półki lub osoby 
prawnej, oraz imię i nazwisko zarządcy masy upa
dłości; udzielenie i uchylenie odroczenia wypłat lub 
postępowania układowego, imię i nazwisko nacłzor-,, 
cy sądowego lub zarządcy z ramienia wierzycieli 
(zarządcy ugodowego) i tych osób, które zostały 
upoważnione do wykonywania poszczególnych czyn
ności, związanych z prowadzeniem przedsiębior
stwa, z zaznaczeniem zakresu ich uprawnień; 

7) do siódmej-numer akt rejestrowych i stro
nicę, na której znajduje się postanowienie sędziego; 
datę wpisu i podpis sekretarza; : 

8) do ósmej - uwagi; wzmianki, przewidziane 
w §§ 21, 39, 40, 42, 43, 45 - 47; wzmianki, przewi
dziane wart. 21 kodeksu handlowego (te ostatriie 
wzmianki należy wciągać ' pod tym samym numerem 
kolejnym, pod którym figuruje wpis, do którego ód
nosi się wzmianka; dane, które powinny być wpisa
ne do rubryki 7, w tym przypadku należy umieścić 
pod wpis,aną wzmianką, w rubryce uwag); wzmian
kę, przewidzianą wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 
marca 1932 r. o rejestrowym zastawie drzewnym . 
(Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 317). 

Dział B. 

§ 62. Dział B składa się .z 9 rubryk (wzór). Do 
poszczególnych , rubryk wciąga się następujące 
dane: 

1) do pierwszej - numer kolejny wpisów; 
2) do drugiej - dane, wskazane w § 61 p. 2; 

co do towarzystw ubezpieczeń wzajemnych -
wzmi.ankę <O ·ohsz,arzedzi.alalności towarzystwa i o 
postanowieniu statutowem, zezwalającem na ubez
p.ieczanie nieczł.onków; 

3) do trz.eciej - wysokość kapitału z.akłado
we go (akcyjnelgo); wzmiankę 00 wkładach niepienięż
nych; wzmianki, j.aka część kapilałuakcyjnego zo
stała wplaoon.a przed zarejestrowaniem, oraz o do
konaniu wplaty każdej dalszej części kapitału; spo
sób spłaty kapitału zakładowego towarzystwa ubez
pi,eczeń wz.ajemnych; czy spólnik (udzi.ałowiec) może 
mieć jeden tylko, 'czy wliększą ilość udziałów; ilość 
i wartość nominalną .akcyj lub udziałów towarzystwa 
ubezpieczeń wz,ajemnych; czy udziały towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych są oprocentowane, czy 
tylko uczestn iczą w nadwyżkach, czy też mają za
p ewnione obydwie korzyści; ilość i rodzaj uprzywi
lejowaniaakcyj uprzywilejowanych; rodzaj i zakres 
odpowiedzialności c.złonków towarzystwa u.bezpie
czeń wzajemnych; 
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. 4) do czwartej - imi-ona i nazwiska członków 
zarządu i likwidatorów oraz sposób reprezentowania 
przez nich spółki lub tow,arzystwa ubezpieczeń wza
iemnych; imię i nazwisko z,a.rzą.dcy masy upadłości; 
imię i .nazwisko nadz,orcy sądowego . lub z,a
Il"ządcy z ramienia wierzycieli (zarządcy ugodowe
go) i tych osób, które zoO'stały urpow,ażnione do wykoO'
uywania pos,zcze.gólnych ,czynności, związ,anych 
z prowadzeniem przedsi,ębi'orstwa, z zaznaczeniem za
kresu ich uprawnień; imię i nazwisko dzierżawcy l.ub 
użytkownika; 

5) do piątej - imiona i nazwiska proOkurentów 
braz rodzaj udzielonej prokury; 

6) do szóstej - rodżaj os'oby prawnej (spółka 
akcyjna, z ogr.aniczoOną odpowiedzialnością lub to
w,arzystwoO ubezpieczeń wzajemnych); datę sporzą
dzenia statutu lub umowy spółki; c.zas, na jaki spół
ka lub towarzystwo jest zawiąz,ane; pismo, prze.zna
cz,one do ogłoszeń; wzmiankę o każdorazowej zmia
nie statutu luh umowy spółki; 

7) do siódmej - oOtwarcie i uchylenie likwida
cji; oglo,szenie i uchylenie upadłości; udzielenie 
i uchyLenie ,odr,oczenia wypłat lub postępowania 
układowego; wzmiankę 00 zbyciu, wydzierżawieniu 
przedsiębiorsŁw,a lub 00 ustanowieniu na niem prawa 
użytkowania, ,jak również o uchyleniu odpowiedzial
ności dzierżawcy lub użytkownika za zobowiązania, 
powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa przed 
je,go wydz,ierżawieniem lub us.tanowieniem na niem 
pr,awa użytkowania; połączenie spółek; prz,ekształ
cenie spółki; 

8) do ósmej - dane, wskaz,ane w § 61 p. 7; 
9) do dziewiątej - dane, wskazane w § 61 p. 8. 

Dział C. 

§ 63. Dział C składa się z 9 rubryk (wz.ór). Do 
poszc.zeigólnych rubryk wciąga się następujące dane: 

1) do pierwszej - numer kolejny wpisów; 
2) do drugiej - dane, wskazane w § 61 p. 2, ' 

a nadto firmę, jakiej spółk;a powinna używać na ob
szar.ze Rzeczypospolitej, i siedzibę przedstawiciel
,stwa spółki na tymże obsz'arze; 

3i) do trzeciej - dane, wskazane w § 62 p. 3, 
a nadto: wysokość kapitału, przeznacz,onego na dzia
ł;alność spółki w Polsce; wzmi.anki, j.aka część ka
pitału zakładowego zagranicznej spółki z o.graniczo
ną oO,dpowiedzialnością ' została wpłac,ona, jeżeli pr,awo 
miejsca siedziby 'spółki zezwala na cz,ęściowe wpla
ty, :i o każdoOrazowej dals,zej wpł.acie tego kapitału; 

4) do czwartej -dane, wskazane w § 62 p. 4, 
a nadto imiona i nazwiska oOsób, uprawnionych do re
prezentowania sp ółik i na ·obszarze RzeczypospoOlitej, 
oraz sposób te,go reprezentoOw,ania; 

5) do piątej - dane, Wiskazane w § 62 p. 5; 
6) do szóstej - dane, wskazane w § 62 p. 6, 

a nadto c.zas, na j.aki udzielono ispółce zezwolenia na 
działaLność w Pols,ce; 

7) ,do siódmej - d.ane, wskazane w §62 p. 7; 
8) do ósmej - dane, wskazane w § 61 p. 7; 
9) do dziewiątej,......., dane, wskazane w § 61p. 8. 

Dział D. 

§ 64. Dział D składa się z 7 rubryk (wzór). 
Do poszczególnycih rubryk wdąga się nast'ępujące 
dane: 

1) do pierwszej - numer kolejny wpisów; 
2) do drugiej - dane, wskazane w § 61 p. 2; 
3) do trzeciej - imiona i nazwiska oOsób, upra

wnionych do ,reprezentowania pr.z.edsiębiorstwa, i IF 
kwidatorów oraz sposób reprez,entowa.nia przez nich 
przedsięhiors.Łwa; imiona i nazwiska osób, uprawni,o
nych do p'odpisyw,ania skryptów dłużnych i weksli w 
w .imieniu przedsiębiorstw "P.oLskie KoOI,eje PaństwO'
we" i "P.olska Poczta, Telegraf i Telefon"; 

4) doczwa.rtej - imiona i nazwiska proOkuren
tów oOraz rodzaj udzieLonej prokury; 

5) d.o piątej - otw,arcie i uchylen\eMkwidacJi 
oraz inne stosunki prawne, dotyc,ząc,e przedsiębior
stwa, podlegające wpisaniu z mocy przepisu prawa; 

6) do szóstej - dane, wskazane w§61 p. 7; 
7) do siódmej ,....-- dane, wskazane w § 61 p. 8. 

R oOzd z La ł VI. 

Przed,stawianie inwentarzy i bilansów sądowi 
rejestrowemu. 

§ 65. Kupiec rejestrowy jest oOhowiązany . w 
ciągu trzech miesięcy po upływie roku . obrotowegoO 
przeds.tawić sądowi rejestrowemu inwentarz li. bi
lans, spor.z.ądz.one na koniec ,roku obroOtoOw~go (art. 5 . .7 
kodeksu handlowego). 
. Os.oby prawne pow,inny przedstawić sądpwi 

rejestrowemu wymienione dokumenty w ciągu dwóch 
tygodni po z,atwierdzeniu roc.znego bilansu przez~ or
gan, do tego powołany. 

J.eżeli z mocy szcze.góI.nego przepisu prawa 
przedsiębiorstwo jest obowiązane składać wokreśło
nym terminie roczne biJ,anse władzy .administracyj
nej, równocześnie należy uskutecznić przedstawie
nie inwentarza i 'bilansu sądowi rejestrowemu. 

§ 66. Dokumenty, przedstawione sądowi re
.jestrowemu sŁoOsoOwnie do przepisów § 65, powinny 
być podpisane przez k~pca (art. 57 § 2 kode,ks.u 
handlowego), j.akrównież przez księgoOwe.go, jeżeli 
on j.e sporządził. 

Do pr.zedstawionych dokumentów kupiec ' do
łąc.zy odpis bilansu, poświadczony w ten sam spo
sób przez kupca i księgowe,go, i złoży. go w sądzie 
rejestrowym. 

§ 67. Na prz.edstawionym inwentarzu i hilan
sie s,ąd rejestroOwy umieści po podpisach kupca i ,ksi'ę
gow,ego zaświadczenie, stwierdzające fakt i datę 
przedstawienia dokumentu. 

§68. W razie, gdyby zaszła koniecznoŚĆ sprl,)
stowania lub ponownego sporządzenia dokumentóW-, 
prz.edslawioOnych sądoOwi rejestrowemu, kupiec 
przedstawi niezwłocznie temu sądowi spros,towany 
właściwym trybem dokument, ,a jeżel.i to był bilans, 
załączy również odpis, pośw1iadcz,ony w foOrmie, p:rze-
widzianej w § 66. ' 
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§ 69. Przedsiębior:stwa państwowe; s,amorzą
dówe i spółdzielnie wolne są od obowiązku przed

' stawIania sącLowirejestrowemu inwenla,rzy i bilan
sów:. 

R o z d z i a ł VII. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

, , § 70. .sprawy ,rejestrowe, wszczęte przed 
dniem wejścia VI życie rozporządzenia niniejszego, 
n.leży rozpoznawać a.ż do ukończ,enia według prze
pisów dotychcZ18JSowycih. 

§ 71. Po dniu 1styczni.a 1935 r. sądy rejestro
wę' 'spowodq;ią tr,ybem przepis.anym zgłoszenie do 
rejęstru handLowego tyc,h firm i tych okoliczności, 
~tóre w,edług dotychczasowych przepisów nie pod
le.gały zarejestrow,aniu, obecnie zaś podlegają temu 
obowiązkowi. 

Nal,eżyrównież po tej dacie przeprowadzić 
usunięcie z ,rejestru wpis,ów, nieprzewidzianych przez 
prawo, obecnieohowiązujące, stosując przepisy § 30. 
Adresy, figurujące w rejestrze obok nazwisk, sąd re
jestrowy nakaże podkreśLić czerwonym atr.amentem 
bez zawiadamiani.a osób inter,esowanych. 

Ustęp poprzedni nie narusza przepisów art. 
XXX § 1 i 2 przepisów wprowadzających kodeks 
handlowy. 

§ 72. Ksi~g rejestr,owych, sporządzonych we
dług W7)orów dotychczasowych, należy używać na
dal aż do wyczerpania zapasów, wciągając ohowiąz
~owe wpisy do odpowiednich rubryk (odpowiednio 
do napisów nad rubrykami) ksiąg dotychczasowych. 

Jeżeli w chwili wejścia w życie r,ozporządzenia 
:n:Inlej,s,zego w j,akimkolwiek dziale dotychczasowegó 
rejestru figuruje kupiec, który według nowych prze
pisów powinien być wpisany w innym dziale, nal,e
ży docLnia 31 'grudnia 1934 r. przenieść z urzędu 
w~~y~tkie wpisy obowiązujące do wł.aściwegodziału, 
:zaznaczając przeniesienie w rubryce uwag przy da
iWiIlynl i .pr.zy n,owym wpisie. O przeniesieniu należy 
.wia.cLomić kupca. 

Księgi re.jes,tl"owedotychcz,a'sowego działu C, 
iPr'PwlIidzone na obszarze mocy obowiązujące'; kodek
SU handlowego fr,ancus.kiego i T. XI cz. II Zwodu 
~r.aw. naLeży oznaczyć literą A i pr,owadzić je nadal 
aż ,do wyczer:pani.a .zapasów. W razie z;głoszerua pro
kury należy W]pis,ać imię i nazwisko prokurenta do 
rubryki Nr.. 4, uzupełniając odpowiednio napis nad 
,rubryką. 

. Na obszarze mocy obow.iązującej kodeksu han
dlowe.go ,austrjackiego należy wpisywać w doŁychcza
isowych księgach odd~i,ału A (rozporządzenie austr. 
!M1:nł~ter.shYla Spr:awiedli.wości w ,porozumieniu z Mi
:nasterstwem Handlu z 26,IV. 1906r. Dz . . u. p.,austr. 
N,r. 89) dane, wskazane w § 61 p. 5, do rubryk,i 7j 
idan,e, w;skazane W § 61 p. 6 - do rubryki Si d,ane, 
:WlSkaZiane w § 61 p. 7 i 8 - do rubryki 9, z wyjąt
kiem daŁy wpisu, którą nal,eży, j.ak dotąd, Wipisywać 
dol/uhryki 2iW, ,ty,ch s.amych ks1ęg,ach należy uzupeł .. 

nić do dni.a 31 grudnia 1934 r. napis nad rubryką 
7 przez dodanie wyr,azów: "Stosunki prawne ktą>ca 
jednoos,obowego lub spółki i spólników", ,a nadru
bryką 8 - "Upadłość. P,ostępowanie ugodowe", iWJ 
dziale B dotychczasowe ,ksiięgi oddziału C należy 
oznac,zyć literą B. W tym dziale należy wpisyw,a~ , 
w dotychczasowych księgach dane, wskazane w § 62 
p. 3, do rubryki 6 i 7 i dane, wskazane w § 62 1>:4. 
(z wyjątkiem likwidatorów, których należy wpisy-." 
wać do rubryki 9), - do rubryki 8i dane, w$ka .. : 
z,ane w § 62 p. 6 i 7 - do rubryki lOi WIf,eszcie da·'" 
ne, wskaz,ane w § 62 p. 8 i 9 - do rubryki 11, .z wy .... 
~ątkiem daty wpisu, którą należy, jak dotąd, wpi·/ 
'sywać do rubryki 2. " 

§ 73. Przy przenoszeniu istniejących spółek . 
kom.andytowo -akcyjnych do nowych ksiąg rejesŁro- \ 
wych należy wpisy dotychcz.asowe wciągnąć dlO d~i,a
łu B, umieszczając je odpowiednio w rubrykach we·< 
dług zas.a.d, określ,onych w § 62. Imiona i nazwiska.: 
spólników osobiście odpowied~ialnych naLeży wpi
sać dorubrykiczw,artej wr,az ze wzmianką o ich oso
bi:stejodpowiedziamośd ,za wbow.iązania spółki. 

§ 74. Dane, .zgłos~.one do rejestru handlowe,go 
na podstawie art. XVHI IPrzepisów wprowa:dza;ją
cych kodeks handlowy, należy Wlpisać do rubryki 5 
działu A. 

§ 75. Na obsziarze mocy obowiązującej ,ko- : 
d.eksu handlowego niemiecki6igo sądem rejestrowym ,' 
(§ 1) jest sądgrodz'ki ,aż do czasu prz.ekazania r,eje- , 
stru handlowego wł.aściwemu sąd,ow,i okręgowemu. 
.W spr,aw,ach rejestrowych, wszczętych w sądzie 
grodzkim, .s.tosuje się odpowiednio przepisy rozpo-
rządzenia niniejszego. , , 

Minister Spl~awiedliwości oznaczy w drodze' 
rozporządzenia datę przekazania rejestrów handh>- ; 
wych prz,ez poszcz,e,gól.ne sądy grodzkie sądom: 
okrę.gowym. 

§ 76. Dane, zgt.oszone do rejestru ,handlowego 
na pods.t.awie ,art. XXVI § 1 przepisów wprowadza .. 
jących kodeks handlowy, należy wpisywać do -rubry" 
ki 5 działu A, ,a jeżeli idzie o spólników 'spółki kO" 
mandyŁowo-akcy,jnej, odpowiedzialnych .osobiście, ,...... 
do rubryki 4 działu B. . 

§ 77. :Wprow:adzony roz.porządzeniem nin.iej-. 
szem obowiązek przedstawiania inwent.arzy i bilan .. , 
sów sądowi rejestrowemu dotyczy inwentarzy i bi .. 
lansów, sporządzonych na dzień 31 grudnia 1934 r.t 
i późniejszych. -

§ 78. Minister Sprawiedl.iwości wyda szcze-, 
gółową instrukcję, dotyczącą biurowości i prową- : 
,dzenia ,akt w sprawach rejestrowych, , 

§ 79. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłos,zeni.a,. ' 

J ednoc,ześnie tr,acą moc wszelkie ,przepisy wt 

zakresie, unormowanym rozporządzeniem niniej
szem. 

Mini6.ter Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

i 
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Załączniki do rozp. Min. Sprawiedl. 
z .dn. 1 lipca 1934 r. (poz. 511). 

Ks. formatu B 4 
, (250 X 353 mm) Wzór do § 61. 

D Z a ł A. 

Numer rejestru ............... ". _________________ . Numer rejestru ............................... _ .. _ 

8 

I 
2 3 4 7 . 

Firma. Imię i nazwisko 
Stosunki prawne kupca Likwidacja. Numer 

Siedziba. jednoosobowego lub spółki Upadłość. i stronica 
' I>-

Przedmiot kupca jedno- i spólników. Odrocze- akt. s:: 
'Q) przed- Prokura Imiona i nazwiska osób, nie wypłat. Data Uwagi 
'O=' siębiorstwa. 

osobowego lub uprawnionych do repre- Postępo- wpisu. 
~'" zentowania spółki lub wanie Podpis a..;·a Oddziały spólników 
Z~ osoby prawnej układowe sekretarza 

5 6 

l 
I 

Ks, formatu B 4 V!zóz do § 62. 
(250 X 353 mm) 

D Z a ł B. 

Numer rejestru -.................................. Numer rejestru ...... u ... u.: ........... u ............ _ 

l' 2 3 

Fi~ma. K' ł 
Siedziba. aplta 

Przedmiot zakład,owy 
przedsię- (akcy~ny). 
biorstwa. Ak~Je. 
Oddziały UdzIały ' 

Ks. formatu B 4 
p (aSO X 353 mm) 

NUlllęr rejestru ·· .. ·· ............. u • ••••• •• ••• ••••••••• 

1 I 3 

• tUptj 
.D~ 
'N M Kapitał 
i o.. tU zakładowy 
• - +> ~ 
f/) .~ +> l>- (akcyJ'ny). 

.S"''16 (!j M._ Akcje . . 
El al·e ~ Udział. y 

.:: !'4 i,ptj 
~ a:: 'IilO 

4 

4 

5 

5 

6 

Rodzaj osoby prawnej. 
Data sporządzenia 
statutu lub . umowy. 
Pismo przeznaczone 

do ogłoszeń. 
Czas trwania spółki 

lub towarzystwa. 
Zmiany statutu 

D Z i a ł C. 

6 

Rodzaj osoby prawnej , 
Data sporządzenia 
statutu lub umowy. 
Pismo przeznaczone 

do ogI01:zeń. Czas 
trwania spółki i jej 
dziabdności w Polsce, 

Zmiany statutu 

7 8 9 

Uwagi 

Wzór do § 63. 

Numer rejestru .................................. -

7 8 9 

Uwagi 

.... 

. . ~ 

; . 

'. ' 

" 
.~ 
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Ks. formatu B 4 
(250 X 353 mm) 

Numer rejestru .......... ....................... . . 

1 I 2 3 

Dz 

4 

Wzór do § 64. 
a ł D. 

Numer rejestru ................................... . 

5 6 7 

Likwidacja. 
Numer i stronica akt. 

Inne ~stosunki prawne, 
Data wpjsu. Uwagi 

dotyczące przedsię

biorstwa 
Podpis sekretarza 

512. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 5 lipca 1934 r .. 

O ulgach celnych. 

Na podstawie .art. 7 punkt b) ustawy z dnia 
31 lipc·a 1924 r. w p-rzedmi!ocie uregulowania s.to
sunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) w 
b.rzmieni:u nadanem .rozpor:zą:dzeniem Prezydenta 
Rzec.zypospolitej z dnia 9 października 1933 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 78, [poz. 554) zarządza się co na'stępuje: 

§ 1. Przy przywozie poniżej wyszczególnio
nych towarów pobiera się cło ulgowej którego wy
sokość okreśLa się jak następuje: 

Pozycj.a 
truryfy celnej 

Cło ulgowe w zł 

Nazwa to·w.aru od 100 kg 

Z 53 

57 p. 1 

j.abłka świeże luzem i w opako
waniach wszelkiego rodzaju po-
wyżej 40 kg, z wyjątkiem jabłek 
opakowanych indyw.idualnie lub 
w .oddzielnych rzędach, sprow,a-
dzane w okresie od 7 d.o 31 I.ip· 
ca 1934 r. - za pozwoleniem 
Ministra Skarbu . . . 
winogr·ona świeże w opakowaniu 
powyżej 5 kg, sprow.adzane w 
okresie od 15 lipca do 30 listo-

18.-

Pozycja Cło ulgowe w .z). 
taryfy celnej Nazwa towaru od 100 kg 

pada 1934 r. - .za pozwoleniem 
Ministra Skarbu . .45.--. 

58 p. 1 morele, sprow.adzane w okresie 
od 7bpca do 31 sierpnia 1934 r.-
za pozwoleni.2m Miuistra Skarbu 100.-. 

§ 2. Za towary, które na podstawie mOleJ
szego rozporządzenia mogłyby korzystać z ulg cel
alych, lecz które z·ost.aną oclone bez zastosowania 
ulg celnych, może być prz.ez Ministers.t'Yo Skarbu 
zarządzony zwrot różnicy należności między cłem 
normalnema ulgowem o ile podanie o zastosowanie 
ulgi celnej będzie złożone w przecią;gu 30 dni od 
.chwili ostatecznego ustalenia wyniku rewizji 'dane
go tow.aru. 

Jeżeli pętent wystąpi -o ulg-ę celną przed spro" 
wadzeniem tow.aru, lecz .ocli .go za dem no~alnem, 
z.anim wydane z os Łani e pozwolenie na ulgową od
IPrawę celną, to w takich wypadkach zwrot róźnicy, 
da może nastąpić na skutek podania petenta do Mi-

.nisterstwa Skarbu, złożonego, w przeciągu 30-tu dni 
'Dd chwHi przyznania ulgi celnej, wraz z dekLaracją 
celną (kwitem celnym). 

§ 3. Rozporządz.enie niniejsze wchodzi , W1 ży
cie z dniem ogło~zenia. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 
MiOliister p.rzemysiłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

J. Poniatowski .. 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 70885 

Cena 40 gr 

Prenumerata Dz. U . . R. P. wynosi vi kraju 8 zł kwartalnie (32 zł rocznie). Władze, urzędy i instytucje . państwowe 
oraz wladze samorządu tervtorjalnego opłacają 6 zł kwartalnie (24 zł rocznie). Do prenumeraty zagranicznej dolicza się 4 zł 
kwartalnie (16 zł rocznie) tytułem porta pocztowego. Prenumeratę wpłacać należy zgóry przed początkiem każdego kwar
tału, półrocza lub roku. 

Zam6wienia na prenumeratę jak r6wnież na numery pojedvńcze wykonywa się jedynie po wpłaceniu naleinOŚCi. 
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów wnosić należv do właściwych urzędów pocztowych 

niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych nie właściwie nie 
uwzględnia się. 

Wszelkie wpłaty na Dz. U. R. P, - wn~sić należy za pośrednictwem P. K. O. na konto czekowe Adm. Dz. Ustaw 30-130. 




