
Dzienni Ustaw Nr 33 277 , - Poz. 155 i 156 · 

20) z'a ~badani'e chem. iC~. ne Dar~ądów ciała 
na jObecność trucizD.....-; za każdą rozpo
czę , ą . ~odzinę pracy 

2i) za zbadanie krwi metodą Widmarka , na 
ob I cnosć alkoholu 

22) za~badanie skóry lub odzieży 
st ierdzenia ?dległości strzału 

ka' dy przedmiot badany 

celem 
- za 

30 zł 

75 zł 

od 30 zł do 60 zł 

jeż li przy badaniu zachodziła potrze
ba. lostrzeliwania broni (oddanie strza-
łó" próbnych) od 50 zł do 150 zł 

23) za stratę czasu wezwanego biegł ego, 

z Iftórego usług następnie nie skorzy-
staho - za każdą rozpoczętą godzinę . 15 zł 

jednak lnie więcej niż 45 zł za dobę. , 

§ ~. Stawki wymienione w § l obejmują wynagrodzenie 
za c~y~ności badawcze biegłego wraz z opinią i jej uzasad-
niemem. , 

§ I. W przypadkach przewidzianych w § l pkt l . 4, 5. 6. 
10, 11, 13. 14 i 22 należy przy u!)~alaniu wysokOŚCi wy
nagrod enia kierować się zasadami art. 10 usL 1 dekretu z 
dnia 2 października · 1950 r. o nal eżnościach świadków . bie-

]łych i .stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 
445). biorąc, również pod uwagę potrzebę plzeprowa.dze111a 
.obserwacji i prób laboratoryjnych. 

§ 4. Wynagrodzenie biegłych określone w § może ulec ' 
podwyższeniu najwyżej o 100% na zgłoszony w racllunku 
biegłego umotywowany wniosek, wskazujący na szczeuólne 
okoHczności w przypadkach wymagających dłuższej obser-
wacji, sz czegółowych poszukiwań w piśmienn ictwie .. dokoop
towania biegłych z kilku dziedzin wiedzy lekarskiej lub wy
dania obszernej, naukowo umotywowanej op inii. 

§ 5. W przypadkach nie przewidzianych ta.ryfą sąd lista
la wysokość wynafJrodzenia stosując zasady ogólne przew i
dziane w §, 3 i biorąc pod uwagę stawki ustalone dla podo b
nych czynności. 

§ 6. Taryfy nmlejSzej nie !: tosuje si ę do spraw należ ą

cych do właściwości sądów ubezpieczeń spoJecznych. 

§ 7. Rozpor~ądzenie w chodzi w życie z dniem og ło
szenia. _ 

Min ister Sprawiedliwości : Z. WasiHwwska 
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ROZPOlł,Z,ĄDZENIE ?vUNISTRA S,PRA WIEDLIWOSCI 

" 
z dnia 23 lipca 1956 r. 

w sprawie aplikacji notarialneJ egzaminu notarialnego. 

N podstawie a rt. 196 ustawy z dn ia 25 maja 1951 T. Prawo 
o nota iacie (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 276 oraz z 1956 f. 

Nr 16, poz. 88) zarządza się, co następuje : 

§ Podanie o mianowanie na stanowisko aplikanta no-
tarialn go wnosi się do M inisterstwa Sprawiedli wości. 

§ Aplikant notarialny odbywa aplikację w wyznaczo-
nym u pallstwowym biurze nota'ria ln ym. 

§ 09ólny nadzór Ilad aplikantam i notarialnymi w okrę-

gu wojewódzkiego sprawuje prezes tego sądu. 

§ Aplikant notarialny składa ślubowanie słuźbowe 

p rzed rezesem sądu wojewódzkiego. 

§ Prezes sądu wojewódzkiego prowa dzi dla każdego 

notarialnego wykaz przebiegu jego służby. 

§ W razie powołania aplikanta notarialnego do odhy-
cia cz nnej służby wojskowej czasu tej służby nie wlicza się 
do ok esu aplikacji. 

§ 1. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem aplika c ji 
notari lnej sprawuje kierownik paóstwowego biura notarial
nego, o którego aplikant został przydzielony. 

wego 
dzaja 

Aplikant powinien brać udział w pracach państwo

iura notarialnego i zaznajamiać się ze wszystkimi ro
i czynności .biura. 

I -

§ 8. 1. W okresie aplikacji aplikant :notaria lny 'pO\vi
n ien być delegowany na sześć miesięcy do są du powiatow ego 
- wydziału cywilnego i wydzialu ksiąg wieczjTstych, o d.e 
uprzednio nie odbywał takiej aplikacji w ciągu ostatnich 
trzech lat. 

2. Do sądu powi atowego deleguje aplik illlta notari a lne
go prezes sądu wojewódzkiego na wniosek kieruwn:ika pa rł. 

stwowego biura notarialnego. 

§ 9. 1. Prezes -sądu wojewód7.kiego przedstawi M ini 
sterstwu Spraw iedli wości ak tn osobowe aplikilnta hotarial
nego, który ukoń czył aplikację. WHl? ze swoją opinią. 

2. Termin egzaminu wyznaczy apl ikantowi notarialnemu 
przewodniczący komisji egzaminacyjnej. 

3. W skład wyznaczonej przez M ini stra Sprawiedliwo!ici 
komisji egzilm;nacyjnej wchodzą ' przedsta wi ciei Mtnister ,~ twa 
Sprawiedliwości jako przewodniczący i dwaj notari usze jako 
członkow ie. 

§ 10. Przedmiotem egzam inu notarialnt>go są dzied·7.iny 
prawa, których znajomość' jf'st niezbędna dla nalezy lego wy
konywania obowiązków notariusza. 

§ 11. Aplikant notarialny składa egzamin ustny i p i ś

mienny. Egzamin piśmienny polega na opracowdniu jednego 
lub więcej aktów notarialny ch. 
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§ 12, Wyni~ egzaminu notarialnego ocenia komisja .egza
mlnacyjt:ld jako: bardzo ,dobry, dobry, dostateczny 1 niedo
stateczny, 

§ 13. ,W , razie niedostatepnej oceny przez komisję po
wtórny termin egzaminu notałialnego będzie wyznaczony po 
upływie sześciu miesięcy. 

§ 15. Traci moc rozporządzenia Ministra Sprawiedli~o
ści z dnia 14 grudnia 1951. r. w sprawie zakresu egzaminu 
notarialnego, tr~bu jego przeprowadzenia i składu komisji 
egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 65, poz. 449) . 

~ § 16. Rozporządzenie wchodzi w życia z dniem ogłosze
nia. 

§ ·14. W przypadku nieprzystąpienia aplikanta notarial
nego do egzaminu bez należytego uspHlwledliwienia lub uzy
skania niedostatecznej oceny w powtórnie wyznaczonym ter
minie - aplikant notarialny zostanie zwolniony, 

Minister Sprawiedliwości! Z. WastJkowska 

- DO ABONENTOW 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów przypomina, iż abonenci opłacający prenumeratę półroczn~ 

powinni uregulować należność na 15 dni przed rozpoczęciem OKresu prenumeraty, Il więc za I półrocze w tenninia do 
dnia 15 grudnia roku poprzedniego, a za II półrocze - do dnia 15 czerwca. 

Brak wpłaty w tych terminach spowoduje wstrzymanie wysyłki. 
Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów nie przyjmuje odpowiedzialności za terminowe dostarczanie 

Dziennika Ustaw P.R.L. abonentom, którzy dokonają wpłat z opóźnieni em. 

Należność za prenumeratę półroczną Dziennikt! Ustaw P. R. L. wynosh 

bez załącznika zł 27,-

z załącznikiem zł 36,-

W formJe załączników opatrzonych odrębną numeracją stron d.rukowane są obszerniejsze akty z zakresu stosunków 
międzynarodewych. 

Celem uniknięcia kosztów i zbędnego zużycia papieru prenumeratę załączników powinny zgła szać tylko jednostki, 
którym załączniki są istotnie potrzebne. 

Wpłaty powinny być dokonane na konto Narodowego Banku Polskiego, VIII Oddział Miejski, Warszawa 
nr 15n-91-5, cz. 2, dz. 5, rozdz. 19 (przelewem bankowym lub przekazem pocztowym). Nt! odcinku wpłaty należy po
dać ilość ~amawianych egzemplarzy, okres prenumeraty oraz dokładny ' adres . wskazujący pełną nazwę instytucji 
(bez skrótów), nazwę urzędu pocztowego, numer urzędu doręczającego (dotyczy miast, w których jest k.ilka urzędów 
pocztowych: np. Warszawa 10, Wrocław 3, Toruń> 2 itp.), ulicę i numer \domu bądź numer skrytki lub przegródki 
pocztowej. 

Nadsyłanie zamOWlen jest zbędne, gdyż wysyłka Dziennika Ustaw P. R. L. dokonywana jest wyłącznie na pod
stawie otrzymywanych wpłat. Rachunków za prenumeratę nie wystt!wia . się. 
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