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USTAW ' A 

z dnia 25 maja 1951 r, 

Prawo o notariacie. 

R o z dz i a ł 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. Państwowe b iura notarialne są powo
lane do sporządzania aktów; którym strony obowiązane 
są lub chcą nadać formę notarialną, do uwierzytelniania 
i poświadczania dokumentów oraz do dokonywania in
nych czynności zleconych przez prawo. 

Art. 2. Minister Sprawiedliwości ustala ilość pall
st~owych biur notarialnych oraz plan ich rozmieszcze
nia. 

Art. 3 . . Państwowe biuro notarialne obejmuje jed
nego lub więcej notariuszów oraz pracowników nota-
rialn:y:ch. , ___ 

Art. 4. Kierowni~two biura sp'rawuje notariusz, 
wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości. 

Art. 5. § 1. Czynności notarialnych dokonuje na
tariusz. 

§ 2. MinisteJ: Sprawiedliwości wyznacza zastępcę 
notariusza ' do pełnienia czynności notarialnych w razie 
nieobecności notariusza, innej ' przeszkody w pełnieniu 
przez niego czynności notarialnych lub nieobsadzenia 
stanowiska notari\l~. 

Art. 6. §.l. Czynności notarialnych dokonuje się 
w lokalu państwowego biura notarialnego. ' 

§ 2. ~ Poza tym , lokalem czynność notarialna może 
być dokonana, jeżeli tego wymaga charakter czynności 

albo jeżeli strona ·z usprawiedliwionych przyczyn nie 
może stawić się do państwowego biura notarialnego. 

Art. 7. § 1. Zwier'zchni nadzór nad działalnością 
państwowych biur notarialnych sprawuje Minister Spra
wiedliwości. 

§ 2. ' Minister Sprawiedliwości wykonuje nadzór 
przez organy, powołane do sprawowania nadzoru nad 
sądami powszechnymi, oraz przez prezesów sądów wc

" jewódzkich. 

Art. 8. § 1. Za dokonanie czynności notarialnych 
pańS'twowe biura notarialne pobierają opłaty na ' rzecz 
Skarbu Państwa. 

§ 2. Wysokość opłat oraz zasady pobierania i zwal
niania od nich określa w drodze rozporząązenia Minister 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

Art. 9. , Minister Sprawiedliwości określi wzory pie-
częci dla państwowych biur notar.ialnych. . 

R o z d z i a ł 2. 

Objęcie i zmiana stanowiska notariusza. 

Art. 10. Nqtariuszó~ .mianuje,. przenosi na innQ 
miejsce służbowe oraz zwalnia Minister Sprawiedliwości. 

Art. 11. § 1. Na stanowisko notariusza może być 
mianowany, kto: 
1) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków 

notariusza w Polsce'Ludowej, -
2) posiada obywatelstwo polskie i korzyśta w pełni 

z praw publicznych i obywatelskich praw honoro
wych oraz ma~pełną zdolność do czynno~ci praw-
nych,. , 

J 
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3) jest nieskazitelneg.o charakteru,§ 2. Do notariusza stosuje się przepisy .o państwo-
4) ukończył wyższe studia praWnicze z pl"zepisan~ , wej służbie cywilnej, ·.o ile niniejsze praw.o inaczej ·nie 

egzaminami, stan.owi. 
5) złożył egzamin notarialny. 

§ 2. . Minister Sprawiedliwości .określi w drodze 
rozporządzenia zakres egzamin\! notarialnego, tryb jeg.o 
przeprowadzania i skład komisji egzaminacyjnej. 

Art. 12. Minister Sprawiedliwości ' może zw.olnić 
poszczególne osoby od wymagań, wskazanych wart. 11 
'Pkt 4.i 5. 

Art. 13. · Wymaganie zł.ożenia egzaminu notarial
neg.o nie stosuje się do: 
l) profesorów· i docentów nauk prawniczych w polskich 

państwowych szkołach wyższych, 

2) osób posiadających kwalifikacje, wymagane do wpi- . 
su na listę adwokatów, 

3) pracowników organów zastępstwa prawnego, którzy 
pozostawali w służbie referendl1rskiej, 

4) osób, które zajmowały stanowiska sędziowskie lub 
prokuratorskie w powszechnym wymiarze sprawie
dliwości lub wojskowej służbie sprawiedliwości albo 
też stanowiska sędziowskie . w sądach ubezpieczeń 
społecznych bądż stanowiska rzecznika interesu 
publicznego lub jego zastępców przy Trybunale 
Ubezpieczeń Społecznych, 

5) osób, kfóre p.osiadają kwalifikacje sędziowskie i zaj
mowałystanowiska prezesa, wiceprezesa lub radcy 
do spraw orzecznictwa w państwowych komii'j ach 
arbitrażowych , 

6) osób, które pozostawały w służbie referendarskiej 
na stanowiskach, związanych :to pracami ustawodaw
czymi w . b iurach (departamentach, wydz; ałach) 
prawnych pa.ństwowych władz naczelnych. 
Art. 14. Obejm~jąc stanowisko notariusz składa 

wobec prezesa . właściwego sądu wojewódzkiego ślubo
wanie według roty, przepisanej dla pracownik!')w p an
siwowych. Notariusz, przechodzący z jednego stanow;sk 
notarialnego na inne, nie składa ponov.rnego ślubowania . 

R o z d z i' a ł 3. 

Obowiązki i prawa nQtariuszów. 

Art. }5. N.otariusz .obowiązany jest WIernie służyć 
Polsce Ludowej, czuwać nad zgodnością z prawem do
konywanych czynności n.otarialnych, .obOWiązki swe wy
pełniać sumiennie i gorliwie, doch.ować 'tajemnicy służ-

I bowej .oraz w postępowaniu swym kier.ować . się zasa
dami· godności, uczciwości i' sprawiedliwości społeeznej. 

Art. 16, § 1. Notariusz .obowiązany jest przy dil
konywaniu czynności notarialnych czuwać cnad należy
tym zabezpieczeniem praw i interesów instytucji i przed
siębi.orstw państyvowych .oraz innych podmiotów gospo
darki uspołecznionej, organizacji społecznych, a także 
osób fizycznych. ' • 

. § 2. Not~riusz .obowiązany jest udzielać stronom 
potrzebnych objaśnień, dotyczących dok.onywanejczyn
n.ości notarialnej. 

Art. 17. § 1. Ze stanowiskiem notariusza nie wol
no łączyć inneg.o stanowiska pracownika państwowego 
z wyjątkiem nauczyciela i pracownika nauki. 

§ 2. Notariuszowi nie woln.o podejmować się zaję
cia ubocznego; nie dotyczy to działalności naukowej, 
pedagogicznej, literackiej, artystycznej i publicystycznej . 

§ 3. Notariusz obowiąza.ny jest zawiadomić prezesa 
właściwego sądu wojewódzkieg.o o zamiarze podjęcia 
się zajęcia uboczneg.o_ 

Art. 18. § 1. N.otariusz .Jest pracownikiem pań'" 
stwowym. 

,Art. 19. § 1. Za narUszenie, obowiązków służbO
wych notariusz niezależnie od odpowiedzialności karnej 
lub cywilnej ponosi odpowiedzialność dyscypli~arną lub 
porządkową według przepisów Q państwowej służbie 
cywilnej: . 

§ 2. Do kompletu orzekającego komisji dyscypli
narnej wchodzi jeden notariusz, pQwoływany przez Mi
nistra Sprawiedliwości. 

R o z d z i a ł 4. 

Pracownicy nota; ialni. 

Art. 20. § 1. Do pracowników notariainych sto:
suje się przepisy, dotyczące

c 

pracowników państw.owych. 
§ 2. M4tister . Sprawiedliwości określi vr drodze 

rozporządzenia warunki szczególne przyjęcia pracow
n ików notarialnych. 

R o z d z i a l · 5. 

Z:lkres działania państwowych biur nótarialnych. 

Art. 21. Państwowe biura notarialne wykonują na-
stępuj ące czynności : 

1) sporządzają akty notarialne, 
2) sporządza~ ą poświadczenia, 

3) doręczają oświadczenia , 
4) spisują protokoły w przypadkach p rawem przewi

dzianych, 
5) sporządzają protesty weksli, czeków, warrantów 

i innych dokumentów, 
6) przyjmują na przechowan:e dokumenty, 
7) wykonują w postępowaniu spadkowym czynn9ści 

prawem przewidz ~ane ; 

8) sporządzają wypisy, odp' sy i wyciągi, 
9) sporządzają na żądanie stron projekty aktów, 

oświadczeń i dokumentów, . 
10) dokonują innych czynności zleconych przez praWQ. 

Art. 22. Państwowemu biuru notarialnemu nie wol;.. 
no dokonywać cZynności sprzecznych z prawem lub na:.:. 
ruszających zasady współżycia społeczneg.ow Państwie 
Ludowym. . / 

Art. 23. . § 1. I Nie wolno notariuszowi doIionywać 
czynności notarialnych, któ~ dptlczą : .,., 

1) samego notariusza, . 
2) jego małżonka, 
3) krewnych lub powinowatych notariusza w linii pro

stej bez ograniczeąia stopnia, w linii boeznej zaś -
kre:woych i powinowatych do trzeciego stopnia 
włącznie, . 

4) osób związanych z ~otariuszem z tytułu przysposo
bienia. opieki ' lub kurateli. 
§ 2. Zakaz, objęty przepisem poprzedzającym, .obo

wiązuje również zastępcę · notariusZa względem O\Sób, 
pozostaj ących w stosunku, oznaczonym w § 1, bądź do 
zastępowanego notariusza, bądź do samego zastępcy. 

§ 3. Ograniczenia, wymienione w § 1 pod pkt 2 
i 3, trwają także po ustaniu małżeństwa notariusza bądź 
też zastępcy. 

Art. 24. Osobie, której odmówi.ono dokonania ąY.tl
ności notarialnej , należy na jej żądanie. podać na piśmie 
przyczyny odmowy z p.ouczeniem .o trybie zaskarżenia 
odmowy. 

Art. 25.. Na odmowę d~konania czynności notarial· 
nej osoba zainteresowana może wnieść w terminie ty· 
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"gn6niuwym -zaZalen~ie 'ił!!) :sąduwojewMzkiego ~dług 
, siedzi~y: państwowęgo ' biur.a "Trotariałnegó. Zażalenie 
wn0Śi Się ao państwowego 'bIura notarirunego, 'które nIe
zwłocznie przedstawia zażalenie ze swoim wyjaśnieniem 
sądowi wojewódzkiemu. Sąd wojewódzki orzeka . posta
nowieniem na posiedzeniu niejawnym w trybie postę
powania niespornego. " Pasianow.ienie .5łłdu wojewódz
kiego nie podlega zaskarżeniu. ' 

R () iZ d,z i '8 :ł :6. 

Tryb dókonyw8'l1fa czym'ł'ości 'Do1aria1nyćh. 

Art. 26. § 1. Przy dokonywanI u ' 'Czynności nota
r ialn:ej notariusz 'obowlązany j est 'stwierdzic "tożsamość 
stawaj'ących. ' . 

§ 2. Jeżeli s ta'wa'jqcy n ie są notariuszoWi osobiście 
znani, notariusz ustala ich tożsamość na podstawie ,do
wodu osobistego lub legltyma"cji służbowej; w braku 'ta
k ich aokumentów tożsamość 'Stawa'jącego może być 

stwięr9zol1a ~apodstawi'e ,oŚ"Wiad-czenia -dwóch znanych 
notariuszowi osób, ' 

§ 3. Sposób s1:wjerdzenia tożsamooci notariuśz 'po
winien zaznaczyć w spisywanym dokumencie. 

§ 4. Nie wolno notariuszowi dokonywać czynności 
nota rialnej , jeżeli przekona się, 'że stawający 'nie ma 
zdolności do czynności prawnxch. 

kt. 27. ' Jeżeli biorflcy udział w czynności nie zna 
j ęzyka polskiego i. do czynności n ie jest dołączony prze
kład na inny znany mu język, notariusz powinien prze
tłumaczyć akt osob Iście lub przy pomocy tłumacza. 

Art. 28. Jeżeli b~orący udział w czynności jest śle
py, głuchy lub głuchoniemy, notariusz obowiązany jei?t 
przekonać się w sposób wyłączający wszelką wątpli

wość, .czy czynność jest zgodna z wolą biorącego w niej 
udział. • ' 

Art. 29. Jeżeli biorący udział w czynnoś,ci n ie umie 
11.1b nie może pisać, powin ien na dokumencie ,złożyć tu
szowy odelsk palca, obok tego zaś odcisku inna oS'Oba 
wypisie. imię ,i nazwisko nie um!-ejąoego lub nie m{)gą
cego pisać, umieszczając swój podpis. 

Art. :aO. J'eżeli him-ący udział w czynn'Ości mOże 
pdł'@zyc -podpis jedynie w ;aliab'ecie :n:iezn:any:mnotariu
szówi, lIla1ei:y 'przybrac <osobę wiarogodną, zna'jącą ten ' 
alfabet, celem odczytanIa 'i stwierdzenia -podpisu. 

~:rt. 3i. 8'eżeli -przepis szczególny nie -stanowi ina
czej, dokumenty notarialne można sporządzać na ma
szynie do pisania; można również używać formularzy 
drukowanych. 

, ) 

Art. 32. § L Tekst -sporządzanych aktów notarial
nych oraz dokumentów uwierzytelnianych i poświadcza
nych powinien :być na-pisany jasno i wyraźnIe. Liczby, 
numery i terminy ,z wyjąikiem numeru ,aktu 'powinny 
byc w%ażone słownie 'Przez w ypisanie ich literami, je
żeli są pierwszy raz przytoczone. Ostatecznie wypro
wadzone liczby oraz sumy, przypadaj'ące do wypłaty, 
powinny być wypisane literami. 

§ 2. Wszelkie skrobania .i wywabiania są nie do-
, puszczalne; wolne miejsca powinny być przekreślone; 

poprawki i dopiski należy omawiać na koricu dokumentu 
przed złożeniempoqpisów przez osoby, biorące udział 
w ' czynnQści, lub przed złożeniem podpisu przez nota
r iusza, jeżeli chodzi o dnkument nie podpisywany przez 
strony. Zbyteczne wyrazy albo ich części powInny być 

.przekreślone w ten sposób~ aby można było odczytać, 
co zostało przekreślone'; przekreślenia należy na "końcu 

dokumentu omówic przed złożeniem podpisów.Przekre
ślenia nie omówione uważa się z'łnie dokonane. 

att; ':ą. :roo,,'iSf 'Da a1ttarih IrOJt-ariałnych i P9św~d
czwnycb<d"Okumentaeh :sk:ład:aIl2 5ę W dhecn6Ści Dnt.
dusza. Jeżel,i ,podpis zł:Diooy obWł w nieobecn0Ści mat .. ..: 
riusza, podpisujący powinien potwierdzić notariUSZOWI, 
że podpis sam złoży~, 'co notarj aS'z powinien stwierdzić. 

Art. 34. § l. NiezaJeżnie ,od o.płaty za dokonanie , 
czynności notarialnych 'nutarrusz 'p6b~era na rzecz Skar
bu Państwa podatki i opłaty skarbowe należne 'w związ
ku z dnkonY'vaną -czynno śc!-q , 

-§ '2. StMn,- 'Sta~V'a:j'ąae iOdpnwia:daj.ą snlidannie wo
bec Skarbu Państwa za opłatę, przypadającą za doko
nanie czynności ntJtar,ia1nej. 

§ .3. Państwowe " b iuro 'n 'ota1:1ia1ne 'wymienia n a 
każdym 'Spurządzenym tclakumencie wy.sakuś:ć pnbranej 
opłaty za cWkonanie czynności notarialnej oraz ;podat
ków i , opłat ikaTbewych. 

Ro z .ci z j ,<1 ł ,7. 

. AKty 'Ilotaiiahre. 
\ 

,1\rt. :S5. Panstwow-e ,biuro nOUrTiałne 'spisuje akt 
, notaria:lny, jeżceli strony ob'owiązane są lub chc:ą ,d0ll'0-
' nać czynności prawnej VI formie aktu 'nnwialnego ze 
wzg1ędu 'na to, li 'zachow:a:nie 'tej fm:my jest 'przepisane 
przez prawo bądź zastrzeżon-e przez 1.:lmowię .stron albo też 
odpowiada ich porozumieniu. 

Art . 36. CD do formy i trybu sporządzania testa
mentu notarialnego państwowe biuro notariam-e stosuje 
cdpowlednie przepisy prawa cywilnego, ' 

ATt . :37. § 1. Akt notaTiaJny ~awjera: 
1) dz ień, miesiąc i rok sporządzenia aktu , a w razie 

potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę 
,rozpoczęcia i .podpisania ,aktu, 

2) miejsce sp.orządzen ia aktu, 
3) ozna.czecie państwowego biura noiar;alnego oraz 

imi.ę i nazwisko notari usza; jeżeli zaś akt sporządza 
2'a.'>tępc.a notariusza - imię i nazwisko zastępcy, 

4) imię, nazwisko i m iej sce zamiesikani'a strnn stawa
jących oraz osób obecnych przy akcie, ożnaczen'e lub 
nazwę i siedzibę instytucji, przedsiębiorstw, orga
n izacji i innych p'OdmioMw, bior-ącycih udział w ,akc:e, 
z wymi:en:;eniem i:mi'enia, nazwi-ska 'i 'miejsca .za
mIeszkania 'ohecnych przy :aKcie 'ich 'Pr~dstawjci;eli, 

5) oświadczenia stron z pnwnła:n;em :;;ę w razre po
trzeby na dołąclione do aktu dokumenty, 

fi) lStwi'eTdzenie na ,żąQ ani-e ,stron .faktów, któr.e zaszły 
przy -spisywan;u :aktu, 

7) stwierdzeni:e, że akt :został odczytany, przyJęty i pod
'pisany, 

,8) -podpisy 'Stron :stawają-cy.ch OFliZ osób nbe.cnych przy 
,akcie, 

9) podpis notariusza. 
l'onadto akt notarialny -powmlen 'Z::l:W\'rar lflne 

stwierdzeni'a, któlych potrzeha umieszczenia w 'akcie 
wynika z przepisów szczególnych, 

§ 2. Załączniki do aktu nohri aln'ego powinny być 
parafowane przez osoby podp isujące akt oraz przez no-
tariusza. ' 

§ 3. Jeżeli w akćie bierze 'udzbl'ł ,osoba ni'e umie
jąca lub nie mugąca podpisać się, .notariusz stwierdza, 
że osoba ta aktu nie p{)dpisała i'P'od'a'je, :z 'jakich 1p0WO
,dów. 

Art, 38. Akty należy pisać 'na 'Oddzielnych arku
szach; dwa lub w:ięcej arkuszy powinny być zeszyte, po
numerowane i parafowane. 

Art. "39. AKt przed "podpisaniem 'hędzie odt::zytany 
przez notariusza--lub w jego 0b'ecrio"Śc'i.'Przy czytaniu 

.. 
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aktu notariu'sz , powlmen się przekonać, że stawający 
dokładnie rozumieją treść i znaczenie aktu. Na żądanie 
odczytane ' będą ' również , załl:!czniki aktu. 

R oz dzJ. a ł 8. 

Poświadczenia. 

Art. 40. Państwowe biuro notarialne poświadcza: 
1) zgodność odpiąu lub wyciągu z okazanym dokumen-

tem, , . 
2) własnoręczność podpisu na dokumencie, 
3) datę okazania dokumentu, 
4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym 

miejscu, ., 
5) stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby. 

Art. 41. § 1. W miastach i gminach, w których nie ma 
państwowych biur notarialnych, prezydia miejskich 
i ' gminnych rad narodowych dokonują następujących 

czynności notarialnych: 
1) sporządzają dla osób zamieszkałych na obszarze da

nego miasta lub gminy poświadczenia zgodności od
p 'su z okazanym dokumentem, 

2) poświadczają własnoręczność podpisu na dokumen.
cie z wyjątkiem dokumentów, dotyczących czynno
ści prawnych, 

3) poświadczają pozostawanie przy życiu lub w okre:
ślonym miejscu osoby z.amieszkałej na obszarze da-
7lego miasta lub gminy. 
l' 2. Przepisy, dotyczące czynności notarialnych, 

stosu" e się odpowiednio do poświadczeń wymienionych 
w S . 

_ t. 42. § 1. Każde poświadczenie zawiera ozna
czen:e mIeJSca, daty, a na żądanie strony równiei go
dziny dopełnienia czynności, oznaczenie państwowego 
biura notarialnego, podpis notariusza i pieczęć biura. 

§ 2. Jeżeli poświadczony dokument zawiera więcej 
niż jeden arkusz, powinien być ponumerowany, zeszyty, ' 
para"owany i spoj ony pieczęc' :.l" ' 

_łrt. 43. Notariusz poświadcza zgodńość , odpisu lub 
wyciągu z okazanym dokumentem, jeżeli dokument mo
że mieć znaczenie prawne. Jeżeli okazany dokument za
wiera ce,chy szczególne (dopiski, poprawki itp.), nota
riusz stw' erdza to w poświadczeniu, 

Art. 44. § 1. Notariusz poświadcza podpis, jeżeli 

treś!! dokumentu nie jest sprzeczna z prawęm lub zasa
dam; współżycia społecznego w Państwie Ludowym. 

<;, 2. Notariusz poświadcza, że podpis lub tuszowy 
(ldcis~ palca osoby nie umiejącej lub ' nie mogącej pisać 
został położony w jego ~becności bądź użnany za własny. 

Art. 45. §. 1. Notariusz poświadcza na dokumencie 
datę, a na żądanie strony także godzinę i minutę okaza
nia mu dokumentu. 

S 2. 'W poświadczeniu notariusz wymienia imię, 
nazwisko i miejsce zamieszkania osoby okazującej do
kum""t .. 

't..rt. 46. Fakt znajdowania się osoby przy życiu lub 
w określonym miejscu poświadcza się w razie zgłosze
n 'a się osoby w pagstwowym biurze notarialnym albo 
w razie przekonanilol się o tym przez notariusza poza 
biurem. ·n poświadczeniu należy wymienić imię, naz
wisko i miejsce, 2~nieszkania osoby, o którą chodzi, 
Oraz dzień,godzinę i minut~ stwierdzenia pozostawania 
osoby przy życiu lub w określonym miej,scu. 

Art. 47. § 1. Notariusz poświadcza stawiennictwo 
stron i złożone pn.ez nie o~wiadczenia. 

§ 2. Na żądanie strony stawającej poświadcza się 
niestawiennictwo strony drugiej. 

§ 3. Czynności, określone , w ' §§ 'l ' -i 2,<nolariits~ 
stwierdza protokołem: . . '.. 

R o z" d z i a ł9. ' 

Doręczanie oświadczeń. 

Art. 48. § 1. Notariusz doręcza na żądanie Oświad_ 
czenia, mogące mieć skutki prawne. 

§ 2. Żądający doręczenia wnosi ustnie do protoko
łu, wręcza lub przesyła notariuszowi podpisaną przez 
siebie treść oświadczenia . 

§ 3. Doręczenie oświadczeąia następuje we wska
zanYIJl miejscu przy odpowiednim stosowaniu przepisów 
postępowania 'cywilnego, dotyczących doręczeni~ pism 
procesowych, 

§ 4. O-dopełnionej czynności notariusz spisuje pro~ 
tokół, , Jeżeli strona przeciwna poda ustnie do protokołu 
lub wręczy' pisemną odpowiedź, notariusz zamieszcza 

' odpowiedź w protokole. , 
§ 5. Notariusz wydaje poświadczenie doręczenia, 

w którym zamieszcza tekst oświadczenia, nazwis~a 
i imiona stron, datę doręczenia oświadczenia lub od
mowę przyjęcia , a także otrzymaną odpowiedź . 

Art. 49. Za zgodą osoby, żądającej doręczenia, nt>
tariusz ' może dokonać doręczenia listem poleconym za 

,zwr otnym poświadczeniem odbioru. W tym przypadku 
protokół obejmuje treść uczynionego doręczenia 
i wzmiankę o przesłaniu pocztą, 

R o z d z i a ł 10. 

Protokoły. 

- Art. 50. § l. Notariusz spisuje protokoły walnych 
zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spół
dzielni i spółek na żądanie lub w przypadkach prawem 
przewidzianych. 

§~. Jeżeli statut lub przepis szczególny nie stano
wią inaczej, protokół podpisują przewodndczący zgroma
dzenia i notariusz, 

§ 3. Poza tym notariusz spisuje protokoły celem 
stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń, 

pociągających za sobą skutki prawne, oraz w innych 
przypadkach prawem przewid:?Jianych. 

§ 4. Protokoły spisuje się w formie aktu notarial:' 
nego. 

R o z d z i a ł lI. 

Protesty. 

Art. 51. Przy sporządzaniu protestów weksli, cze
ków, warrantów i innych dokumentów państwowe biuro 
notarialne stosuje przepisy prawne właściwe dla tych 
czynności. 

R o z d z i a ł 12. 

Przyjmowanie dokumentów na przechowanie. 

Art. 52. Z przyjęcia dokumentu na przechowanie 
spiSUje się protokół, w którym wymienia się datę przy
jęcia; Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby skła
dającej dokument oraz wskazanie, komu i pod jakim! 
warunkami dokument ma być wydany tudzież opis do
kumentu. Przyjęty na przechowanie dokument wydaje 
się osobie wymienionej w p!otokole lub -~ n!;lstępcy 
prawnemu za );>Okwitowaniem;. ;)-,.---~' ~-.', ' 
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R o z d z l a l ,13. 

Wydawanie wypisów, odpisów i wyeiuÓW. 

'Art. 53. , § 1. Państwowe biuro notarialne wydaje 
wypis aktu stronom stawającym, albo tym. dla których 
zastrzeżono prawo otrzymania wypisu lub ich następ
com prawnym, karoej osobie tylko po jednym wypisie, 
chyba że w akcie postanowiono inaczej. 

§ 2. Poza tym wypis aktu moż,e być wydany za 
zgodą stron lub na podstawie postanowienia sądu woje
wódzkiego, w którego okręgu znajduje się państwowe 
biuro notarialne. Sąd orzeka w tym przedmiocie w try
bie postępowania niespomego po wysłuchaniu stron, 
biorących udział w akcie, jeżeli stawią się na wezwanie. 
Postanowienie sądu wojewódzkiego nie podlega zaskar
żeniu. 

Art. 54. § 1. Informacje pisemne i jnne doku
menty wydaje się osobom, na których żądanie zOstały 
dokonane czynności notarialne; jeżeli z istoty stosunku 
prawnego to wynika, wydaje Się je stronie, której czyn
ność notarialna dotyczy. 

§ 2. W przypadkach prawem przewidzianych pań
stwowe biuro notarialne przesyła sądom i innym wła
dzom państwowym informacj,e pisemne i inne, doku
menty. 

§3. Wiadomości _ ustnych o swoich czynnościach 
notariusz może udzielić jedynie instytucjom i osobom, 
które mają prawo otrzymać ,odpisy dokumentów, stwier
dzających te czynnośd. 

Art. 55. W nagłówku wypisu zęznacza się, . że wy
dawany dokument jest wypisem. Wypis powinien być 
dosłownym powtórzeniem oryginału, jednakże poprawek 
i przekreśleń znajdujących się w oryginale nie należy 
zamieszczać w wypisie. ·W końcu wypisu zaznacza się, 
komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz 
i zaopatruje pieczęcią państwowego biura notarialnego. 
Wypis, mający więcej niż jeden arkusz, będzie ponume
rowany, ' zeszyty, parafowany i spojony pieczęcią. 

Art. 56. § L Odpisy wierzytelne i wydągi mogą być 
wydawane w dowolnej ilości egzemplarzy na .tych sa
mych zasadach, na jakich wydaje się wypisy. 
, § 2. Przepisy art. 55 stosuje się odpowiedni.o do 

odpisów i wyciągów. 

R o z d z i a ł 14. 

Przechuwywanie ald i prowadzenie ksiąg ' notarialnych. 

Art 57. Minister Sprawiedliwości wyda w drodze 
rozporz)ąd~enia szczegółowe przepisy o przechowywaniu 
akt w państwowych biurach notarialnych składaniu 

akt do archiwum oraz o księgachnotariat'nych, trybie 
ich prowadzenia tudzież o· sposobie czynienia wzmianek , 
o wydaniu wypisów, odpisów, wyciągów i innych doku- , 
ment~w przez państwowe biura notarialne. ' 

R o z d z, i a ł 15. 

Przepisy przejściowe i ·, końcolve; 

Art. 58. § 1. Notariusze, . wpisani na listę notaoj 
r1USZÓW w dniu wejścia w życie ustawy, stają się nota ... 
riuszami w rozumieniu tej ustawy. 

§ 2. Asesorzy i aplikanci notarialni, wpisani na 
listę w dniu wejścia w życie ustawy, mogą być mian()o, 
wani na stanowiska notariuszów, jeżeli odpowiadają Wy'1 , 
maganiom, -przewidzianym wart. 11 pkt 1--4. ' ) 

Art. 59. Osoby, które zajmowały stanowiska sę- \ 
dziowskie w Najwyższym Trybunale Administracyjnym 
lub pozostawały Vi służbie referendarskiej w Prokura1 
torii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mogąby4' 
mianowane na stanowiska notariuszów, jeżeli odpowia- ' 
dają wymaganiom, przewidzianym wart. 11 pkt 1-4.: , 

/ Ar! .. GO. W okresie. do dni~. 31 ~ru~ia ~9.53 1\ ' 
czynnoSCl zastępcy notarIUSza pełnIc moze rowmez s~ 
dzia, wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości. 

Art. 61. § 1. Znosi się izby notarialne. 
§.2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 

z Ministrem Finansów i po porozumieniu z , Cen .. 
tralną Radą Związków Zawodowych określi w dro
dz,e rozporządzenia zasady j tryb likwidacji majątku izb 
notarialnych oraz funduszów zapomogowych i ubezpie
czeniowych tych izb. 

Art. 62. Tracą moc: ' dni"a ) 
t} rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 

27 października 1933 r. Prawo o notariacie, 
2) dekret z dnia 24 stycznia 1946 r. o przenoszeniu 

i zwalnianiu notariuszów oraz o powierzaniu peł
nienia obOWiązków notariuszów sędziom i prokura
torom w okresie przejściowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. ' 
Nr 6, poz. 54, z 1947 r : Nr 65, poz. 386, z 1948 r. ' 
Nr 57, poz. 452, z 1949 r. Nr 55, poz. 436, z 1951 r. ' 
Nr 6, poz. 53). 

Art. 63. Wyk 'onanie ustawy porucza się Ministrowi 
Sprawiedliwości. . 

Art; 64 . . Ustawa wchodzi w życie z dniem l stycz-
, nia 1952 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów:J. Cyrankiewi9z 

Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 23 czerwca 1951 r. 

w sprawie prawadzenia szkolnictwa zawodowego oraz 7akresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia 
Zawodowego. 

Na podstawie art. 23 i 26 ustawy z dnia 10 lutego 
1949 r. o zmian ie organizacji naczelnych władz gospo
darki narodowej (Dz. U. R. P .. z 1949 r. Nr 7, poz. 43 
i z 1950 r . Nr 44, poz. 400) zarządza się, co następuje : 

§ l. Wychowanie i szkolenie zawodowe kadr nie
zbędnych dla ~ospodarki narodowed w celu wykonania 
zadań określonych przez narodowe plany gospodarcze 

, należy do Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 

oraz do m inisterstw i urzędów centralnych w zakresie 
ustalonym niniejszym rozporządzen iem. • 

§ 2. Ustala się następujące rozgraniczenie zadań 
w zakresie szkolenia zawodowego : 

1. Do Centrainego Urzędu Szkolenia Zawodowego 
należy: 

a) szkolenie hdr robotników kwalifikowanych · w 
zasadniczych szkołach zawodowych i w szkołach 


