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2. Uzgodnione zarządzenie organów nadrzędnych obu 
stron dotyczące zmiany przedmiotu lub warunków dostawy 
objęte j umową zobov'li'ązuje strony do wykona,n ia: tego zarzą

dz~nia i do zmiany lub rozwiązania umowy w zakresie, jaki 
wynika z zarządzenia. 

Art. 1. W przypa.dkach wyj ątkowych , uzasadnionych ko
niecznością gospodarczą, Rada Ministrów może upoważnić na -

' cze lne organy 'adminis tracji paI'tstwowej do wydawania de
cyzji nakazujących podległym jednostkom gospodarki uspo 
łeczn i,OJlej dokonywanie dostaw na rzecz innych jednostek 
gospodarki uspoł ecznionej bez zawarcia przez nie umowy. 
Z decyzji tych wynikają prawa i obowiązki dla odbiorcy i do
sta wcy na równi, jak gdyby została między nimi zawarta 
umowa. 
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Art. 8. 1. Jeżel i z powodu nadzwycza jnego zdarzenia od
roczenie dostarczenia przedmiotu dostawy do czasu zawarcia 
umowy mogłoby wyrządzić szkodę gospodarce n arodowej , 
organ nadrzędny może polecić podległej mu jednostce doko
!lanie w określonym tenninie dostawy artykułów niezbędnych 
dla odbiorcy, zawiadamiając o tym j ednocześnie organ nad
rzędny odbiorcy. 

2. Odbiorca może odmówić przyjęcia dostawy tylko 

88 

Poz. 87 i 88 

wówczas, gdy dostarczone artykuły nie odpowi adają potrze
bie, która była przyczyną wydania decyzji. 

Art. 9. Rada Ministrów w dro.dze, rozporządzenia może 
rozciągnąć zastosowanie przepisóW-- dek reti.l na świadczenie 
ush;g między jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

A rt. 10. Przepisów ustawy z dnia 18 lis topada 1948 r. 
o dostawach, robotach i usl ugach na rzecz Skarbu Państwa 

oraz niektórych< kategorii osób prawny ch (Dz. U. Nr 63, 
poz. 494) ni,e stosuje się do umÓw dostawy w stosunkach po
między jednostkami gospodarki uspołecznione j z wyjątkiem · 

art. 5 i 6 tej ustawy. 

Art. 1 r. 1. Traci moc ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. 
o umowach planowych w gospodarce socjalistycznej (Dz. O. 
Nr 21 , poz. 180). 

2. Do czasu wejścia w życie ogólnych warunków dostaw 
wydanych na podstawie a rt. 3 ust. 1 obowiązują ogólne wa
runki dostaw wydane na podstawie ustawy określonej w 
ust. 1. 

A rt. 12. Dekret wchodzi w życi e z dni em ogłoszeni a . 

Przewodniczący Rady Pail s twa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: SI. Skrzeszewski 

DEKRE.T 

z dnia 16 maja 1956 r. 

o zmia nie prawa o nota riacie. 

Art. t. W ustawie z dn ia 25 maja 1951 r. -. Prawo o no
tariacie (Dz. U. Nr 36, poz. 276) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) wart. 5 § 2 otrzymuje brzmienie: 

,, § 2. W razie ' niemożności pełnienia czynnoscl p rzez no
tariusza prezes sądu wojewódzkiego powierza na 
ten okres czasu pełnienie czynności notariainych 
egzaminowanemu aplikantowi notarialnemu." j 

2) wart. 5 dodaje się § 3 w brzm~eniu: 

,,§ 3. W p rzypadkach nagłych kierownik pa11stwowego 
biura notatialnego może powierzyć na okres naj -
wyżej pięciu dni pełnienje czynności notarialnych 
egzaminowanemu aplikantowi notarialnemu, o czym 
bezZ\vłoczl1ie zawiadamia p rezesa sądu woj ewódz
kiego." ; 

3) wart. 11 § 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy "z przepisanymi 
egzam inami ", a po pkt" dodaje się nowy pkt 5 w brzmie- ' 
niu: 

,,5) odbył aplikację notarialną,"; 

4) dotychczasowy pk~ .5 staje się pkt 6; 
5) w art. 11 skreśla się § 2; 
6) art. 12 uchyla się; 
7) art. 13 otrzymuje brzmien ie: 

"Art. 13. § 1. Od wymagaI't odbycia aplikacj i ' i złożenia 

egzaminu notarialnego zwolnieni są : 

1) profesorowie i docenci p rawa cywilnego 
i pos tępowania cywilnego polskich szkół 
wyższych, 

2) osoby, ' które ukoI'tczyły wyższe studia 
prawnicze i na stanowiskach sędz iow

skich co najmniej trzy la ta orzekały w 
sprawach cywilnych, 

3) osoby , k tóre uko!'tczyły wyższe s tudia 
prawnicze oraz pozostawały w ciągu co 
najmniej t rzech lat w Ministerstwie 

Sprawi.edliwości na stanowiskach zwią

zanych z pracą nadzorczą na d pailstwo
wymi biurami notarialnymi. 

§ 2. Przepisy pkt 2 I 3 § 1 mają zastosowanie , 
jeżeli od wykonywania wymienionych w 
n ich czynności nie upłynęło więcej niż 

trzy lata."; 

8) po art. 19 dodaje si(~ nowy rozdzi ał w 'b rzmieniu: 

, "R o. z d z i a ł 3a. 

Aplikanci notarialnt 

A rt. 191• Aplikantem notaria,lnym może być mianowany 
ten , kto odpowiada warunkom określonym wart. 11 pkt 1 - 4. 

Art. 192 • Aplikantów mianuje, przenosi na inne miejsce 
służbowe i zwalnia Minister Sprawiedliwości. 

Art. 193. § 1. Aplikacj a n otarialna trwa d wa lata i po
w inna być zakoI'tczona egzaminem notarialnym. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w poszczególnych 
przypadkach skrócić apli kację do jednego roku. 

§ 3. Egzaminowani aplikanci będą mianpwani n otariu-
szami w miarę wolnych stanowisk. / 

Art. 194 • Minister Sprawiedliwości może zaliczyć na po
czet aplikacji notarialnej okres pracy na stanowisku aplikanta 
sądowego, jednak nie dłuższy niż sz eść miesięcy , p racownikowi 
zaś notarialnemu, który ukoI'tczył wyższe studia prawnicze, 
może zaliczyć takiż okres pracy w biurze notarialnym. 

Art. 195 • Liczbę aplikantów notarialnych oznacza Minister 
Sprawiedliwości. 

Art. 19G• Minister Sprawiedliwości określ i w dr odze ~oz

porządzenia organizację aplikacji notarialnej oraZ zakres egza
minu notarialnego, tryb jego przeprowadzania i ' skład komi sji 
egzam inacyjnej. 

Art. 19i • Przepisy art. 18 i 19 stosuje się odpowiednio do 
aplikantów notarialnych."; 



-3 
( 

" 

Dzicnll'lk Ustaw Nr 16 105 - Poz, 88, 89 i 90 

9) ,ł. 41 ot"ymui' b"mi,ni" 
"Art. 41. § l. Prezydia ,gromadzkich rad narodowych i I, .,,) rad narodowych osiedli oraz prezydia miej

skich rad narodowych miast, w których nie 
ma państwowych biur notarialnych, są upo
'\vażnione , do dokonywania dla mieszkall
ców tych gromad, osiedli i miast następ u

jących czynności: 

1) pośWiadczania własnoręczności podpisu: 
a) na podaniach do urzędów i instytucji, 
b) na pismach upoważniających do od

bioru z poczty korespondencji~ prze
syłek i pieniędzy oraz odbioru do
k umentów z urzędów i instytucji, 

cl na oświadczeniach stwierdzaj ących 

stan rodzinny i majątkowy składają
l cego oświadczenie, 

d) na dokumentach w sprawach pomocy 
kredyto,wej udzi etanej rolnikom 
p rzez instytucje k redytow e, 

2) poświadczania zgodnośc i odpisów l do
k umentami stw i erdzającymi wykonanie 
obowiązków poda tkowych, dostaw' obo
wiązkowych i świadczeń, 

§ 2, Minister Spra,;viedliwości moi e w drodze 
r.ozporządzenia rozszerzyć zakres czynnuści 
notarialnych dokonywanych przez prezydia 
rad nar.odowych, o których mowa w § l. 

§ 3. Przep isy dotyczące czynności notar ialnych 
stosuje się odp0wiednio do poświadczeń 

wymienionych w § 1."; 

10) art. 59 otrzymu je brzmienie: 

"Art. 59, § 1. W okresie do dnia 31 grudnia 1959 r. pre
zes sądu wojewódzkiego może w przypad
kach niemożności pełn ienia czynności przez 
notariusza pow ierzyć pe łnieni e obowiąz

ków notar iusza: 
a) aplikantom notarialnym, 
b) osobom mającym kwalif ikacje na stano

wisko no tari usza oraz 
c) osobom, któ co najmniej od lat pi ęciu, 

pracowały w zawodzie notarialnym, a 
ostatnio zatrudnione były \1' państwo-

'~, wym biurze nota rialnym' w charak terze 
radcy, referendarza lub pod referendarza. 

§ 2. W tym samym ok resie czasu kierownik pań
stwowego biura notarialnego w przypad
kach nagłych może powierzyć osobom wy
mienionym w § 1 pełn i enie obowiązk6w 

notariusza, nie dłużej jednak nii na pięć 
dui. Kierownik biura bezzwłocznie zawia- . 
damia o tym prezesa sądu.' wojewódzkie
go. 

Art. 2. Upoważnia się Ministra Spra.wi edli.wośc i do ogło
szenia w drodze obwieszczenia jednolitego tekstu ustawy 
z dn ia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie (Dz, U. Nr 36, 
poz. 276) z uwzgJędnieniem zmian wynikających z n iniejszego 
dekretu, z zastosowaniem ciągłej numerac ji rozdziałów, arty
kułów i paragrafów. 

Art. 3. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

Przewodniczący Rady Państwa: A Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: St. Skrzeszewski 
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DEKRET 

z dnia 16 maja 1956 r. 

o zmianie lIstawy z dnia 27 czerwca 195G r . o postępowaniu 

1 rt. t. W us tawie z dnia 27 czerwca 1950 r. o postępo
waniJ niespornym w sprawa.ch 'rodzinnych oraz z zakresu,ku
rateli (Dz. U. Nr 34, poz. 310) dodaje się po art. 55 nowy 
art. 5a w bnmieniu: 

,,~rt. 55a. § 1. Władza opiekuńcza może powoływać in
spekt] rów społecznych jako organ pomocniczy w sprawach 
opie u'lczych małoletnich. 

niespornym w sprawach rodzinnych · oraz z zakresu kuratelf. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozpo
rządzenia zasady i tryb powoływania oraz odwolywania i za
wieszania w czynnośeiach inspektorów społecznych, ich prawa 
1 obowiązki oraz nadzóT nad ich działalnością." . 

Art. 2. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

Przewodniczący Rady Państwa: A Zawadzk i 
S ekreta rz Rady Państwa: St. Skrzeszewski 
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ROZPORZĄDZ'ENIE MINISTRA LESNICTW A 

z dnia 15 maja 1956 r. 

w sprawie czasów ochronnych dla zwierzyny łownej. 

a podstawie art. 20 dekretu z dnia 29 października 1952 r. 
o pr Nie łowieckim (Dz, U. z 1952 r. Nr 44, poz. 300 i z 1955 r. 
Nf'1

l
' poz. 108) zarządza się, co następuje: 

1. Czas ochromiy dla zwierzyny łownej ustala się tak, 
że o ejmuje on: ' . 

1) Ja jeleni-byków, łań i cieląt gatunku jeleń - sika (Cervlls 

1
iPPOn) - cały rok ; 

2) la jeleni gatunku jelen-europejski (Cervus elaphus): 
) dla jeleni-byków w województwach: bydgoskim,ko

'Szalińskim, opolskim, olsztyńskim i poznańskim 

okres od 11 lutego do 31 sierpnia, 
w pozostałych woj ewództwach - cały rok, 

o) dla jeleni-łall i cieląt - cały rok t 

c) przy odstrzale hodowtanym: 

jeleni-byków okres od 11 lu teg,o do 31 sie rpnia , 
j eleni -lań i cie l ąt okres od 11 lutego do 31 lipca; 

3) a) dla danieli-byków, łań i cieląt ,-- cały rok, 
b) p rzy odstrzale hodowlanym: 

danieli -byków, łań i cieląt - ok res od 11 lutego do 
30 października; 

4) a) dla sarn-kozłów - okres od 21 października do 31 lipca, 
dla sarn-kóz i koźląt - cały rok, 

b) przy odstrzale hodowlanym: 
sarn-kozłów - okres ocl 21 października do 20 111aja, 
sa rn-kóz i k'ożląt - okres od 11 lutego do 30 września ; 

5) dla muflonów - caly rok; 


