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. § 3. Za pisemną zgo<1ą ws!zystki.ch pracowników, pono
szący ch . odpov;iedzialn~ść ' wspólną, wolno także zatrudniać 
w sklepie osoby odbywające naukę zawo<lu, praktykę lub 
wstę·pny staż pracy; osoby te nie ponoszą odpowiedzialności 
wspólnej. 

Art. 6. NiemożnośĆ pełnie nia przez pracownika, ponoszą
cego . odpowiedzIalność wspólną,. obowiązków przez okres nie 
przekraczający trzydziestu pięc iu dni, pozo.otaje bez wpływu 
na zakre,s odpowiedzialności zarówno tego pracownika, jak 
I powstałych pracowników wspólnie z n im odpowiedzialnych. 
W razie prze·dłużenia się nieobecności pracown ik<l ponad 
trzydzieści p ięć dni, należy w ciągu siedmiu dn.i przyst.ąpić 
do przeprowadzenia inwęnt.aryzacji. 

Art. 7. § 1. Pracown ik może umow ę o odpowiedzialności 
wspólnej wypowiedzieć: na piśmie na czternaście dni naprzód. 

§ 2. Jeżeli wyliczenie sklepu wykaże n iedobór, kilżdy' 

z pracowników ponoszących odpowiedzialność wspólną mo
że od um ow y ustanawiającej taką o d,powieDl.ialno';;ć odstąp ić 

na piśmie ze skutkiem na przyszłość. 

§ 3. Przedsiębinrstwo może odstą pić od umowy ó odpo
wiedzialności wspólnej w każdym czas ie. 

Art. 8. W każdym przy padku , gdy ustawa łączy wyga
śnięcie odpowiedz.ialnosci wspólnej z okreśionym terminem 
lub zdarzeniem, odpowiedzialność: pracownikil trwa do dnia 
zakoilczenia inwentaryzacji . 

Art. 9. § l. W razie niezawa-rcia umowy o odpovviedzial
ności wspólnej za s-zkodę spowo<lowaną powstaniem niedobo
ru odpowiada, oprócz kierow nika sklepu, także jego zastępca 
(zastępcy) , jesli przy przej ęciu sklepu towary lub inne skład

n ik i majątkowe powierzono im łącznie. 

§ 2. W razie łącznego powierzenia mienia' sklepu kie 
rownikowi i jego zastępcy (zastępcom) do odpowiedzialności 
Ich slosuje się odpowiednio przepisy o odpowiedzialności 

wspólnej. 

Arl. 10. § I. Zatrudnienie pracownika bez zgody kie
rownika ,klepu oraz bez zgody jego zastępcy (zastępców), 

któremu łączn ie z kierownikiem powierzo·no. mienie ' sklepu, 
jest niedopuszczalne . 

§ 2. Na żądanie kiero wnika sklepu lub jego zastępcy, 

k ló rea1U łączn i e z kierown i.kiem powierzo no mienie sklepu 
(aTt. 9 § 1), przedsi ębio rstwo obowi ązane jest w ciągli cz te r
nastu dni odwolać ze sklepu podległego im pracownika . 
W cza,sie od zgłoszen i a żądan i a do odwołania kierownik lub 
jego zastępca mogą n ie dopuścić p racownika do pelnienia 
obowiązkó w w sklep ie . 

Art. 11. W razie utrudniania pracownikom wykonywania> 
praw określonych watt. 3 § 2 oraz naiusźania p rzez przed
siębiorstwo p rzepisów art. 5 i 10, jak również terminów p rze
prowadzania i.nwentaryza,cji, jakie okieśli Minister Haridltt 
Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwoś ci 

(art. 15 § l), sąd w procesie o odszkodowalnie oceni, cz.y i ja
ki wpływ ma .to n~ zakres odpowiedz'ialnóści pracownika lub 
pracowników, którym powierzono mienie sklepu. 

Art. 12. Przydzielenia pracownikowi, który nie zechce 
pono,sić odpow iedzialności wspólnej . albo któ rego oowołan i a 

żąda kierownik sklepu lub jego zastępca, pracyrównorzęd
nej w tej samej miejscowości nie uważa się za zmianę istot
nych warunków umowy o pracę; jednakże pracown ik może 

do czasu objęcia nowej pracy rozwiązać umowę o p racę ze 
sku tkiem nat1:.chmiastowym . 

Art. 13. § 1. J eśli w toku postępo wania przed - .sądem 
ujawni się, że za powstan ie niedoboru odpowiadają oprócz 
osób pozwanych także inni pracownicy zatrudnieni w sklepie 
lub p e łniący inne funkcje w przed, iębiorstwie (dyrektor, czło
nek zarząclu, główny księgowy), sąd wezwie tych pracowni
ków do wzięc ia ud zi,alu w s-prawie i doręczy im odpisy pism 
proce.so'Nych i zalączn ików . Wezwc.n ie do wzięcia udzi'ału 
w spraw ie za~lf;puje pozwanie. 

§ 2. Na żądan i e pracowników dopozwanych sąd zarządz i 

ponowne przeprowadzen ie dowodów, k.tóre zostały przepro
w a\izo ne przed dopo,zwaniem, 

§ 3. Jeśli zastosowan ie przC:':pisll § l nie byłoby ze wig'lę
dl! na stopień zaawansowania postępowania dowodowego albo 
z innej przyczyny celowe, o potrzebie wyloczeni a powództwa 
p rzeciwko pra'cown ikom nie POZWa!lym sąd zawiadomi org an 
nadrzędny n ad je<lnostką, która jest stroną powodową. 

Art. 14. W sprawach o<Ipowiedz ialności majątkowej n ie 
unormowa n yc h n iniejszą . ustawą mają zastosowanie przepisy 
prawa powszechn ego. 

Art. 15. § 'i. Minister H ,mdlu Vvewnętrznego w porow
m ieniU z M inis trem Sprilwiedliwości ok reśli w drodze rozpo~ 
rząd zenia zasady wykonani.a ustawy, a w szczególności ter
miny przeprowadzania inw entaJ'yzacji ora-z zasady zawiera
nia umów. 

§ 2. M iniste r H and lu Vlewnętrznego w porozumien iu 
z Ministrem Sprawiedliwości może w drodze rozpo rządzenia 
określić inne przypadki - poza przewidzianymi wart. 7 -
dopuszczaln0ści odstąpienia przez pracoVv'llika od umowy 
o odpowiedzialnoś ci wspólnej. 

Art. 16. Ustaw a wchodzi w życie z dniem ogło'5zenia. \ 
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USTAWA 

z dnia 17 czerwca 1959 r. 

o paszportach. 

Ro zd ział l. 

Przepisy ogólne. 

Art. l. I. Dokumentem, na którego podstawie obywatel 
polski może udać -się za granicę, jak r", wnież wrócić do kra
ju, jest pa.szport. 

2. W przypadkach, które określą Ministrow ie Spraw 
'Wewnętrznych i Spraw Zagranicznych za zgodą Prezesa Ra'~ 

dy Ministrów, dokumentem uprawniającym do . udan ia się za 
granicę i powrotu do kraju może być wkładka paszportowa 
do dowodu osobistego . 

3. Za granicą wydaje si~ obywatelowi pol sk iemu pasz
port konsularny. 
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4. Cudzoziemiec przebywający na obszarze Polskiej Rze
. czYrJospoJitej Ludowej i nie posiadający pasl-pOrlu obcego 
pd!\slwa udaje się za granicę na podstawie dokumentu po
d1<Jży. 

5. Pr 'lepisy ust. 1--4 nie naruszają pn,:episów szczegól
nych w zakresie dokumentów uprawniuji'lcych do pf'lekrocze
nia gran icy. 

Art. 2. 1. Do wy.-.!awanii'l paszportów w kraju ora~ wkła
dek paszportowych do dowodów oS0bistych i pokumentów 
podróży, jak również do czynienia w nich zmian i wznawia
nia' ich waż!lOści właściwy Jest Minister Spraw Wewnt)lrz
nyc h oraz podlegle mu organy określone p rzez n iego w dro
dze rOZlporządzenia. 

2. Do wydawania paszport'6w konsularn ych oraz czynie
nia r nich zmian i wznawiania ich ważności właściwe są 

polSKie prze-JstawicieLstwa dyplomatyczne i urzędy konsu
larne, 

Art. 3. 1. Organy upoważnione przez Ministra Spraw 
Wewnę trznych mogą dokonywać zmian w paszportach kon
wlarnych i wznawiać ich ważność W czasie pobytu posiada
ma paszportu konsulil.rnego w kraju. 

2. Uprawn.ienia ok.reślone w ust. 1 slużą odpowiednio 
polskim przedstawicielstv/om dyplomatycznym i urzędom kon-
6ula.pym w stosunku do paszportów wydanyc h w kraju oraz 
wkładE->k pasq,portowych i dokumen tów podróży w czasie po
bYtul posiadacza wyl11ienioneg~ dokumentu za granicą · 

R o z d z i a ł 2. 

Paszporty wydawane w kraju. 

Art. 4. 1. Każdy obywatel ma prawo otrzymać p3szport, 
Jeżeli przedłozył wymagane dokumenty oraz uiścił należną 

OPła~ę. 
~ . Właściwy organ może odstąpić od zBsady określonej 

w ust. 1 i odmówić wydania paszportu w przypadku, gdy: 

1) przeciwko osobie ubiegającej się o paszpo~t toczy się 

postępowanie karne, 

2) osoba ubiegająca się o paszport naruszyła przepisy obo
wiązujące w sprawrlch paszportowych, 

3) osoba ubiegająca s ię o paszport w czasie swego pobytu 
.l z3 granicą działała na szkodę inte resów Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej albo za.chowaniem swym naraziła na 
szkodę dobre imię Polski, 

.,.. 
4) przeC iwKo wydrlniu paszportu przemawiają inne ważne 

względy państwowe, 

5) przeciwko wydaniu paszportu przemawia wzgląd na osobę 
pozostającą pod opieką obywatela ubiegającego się 

o p aszport albo inne ważne względy społeczne. 

3. Przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypad
kach dokonywania zmian w paszportach oraz wznawiania 
Wil~ności paszportów. 

4. Ocena, czy zachodzą przeszk.ody, o których mowa 
w u st. 2. należy do organów właściwych do wydawania pasz
porlów. 

15. Od odmownej decyzji wydanej przez organ terenowy 
służy odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Art. 5. 1. Właściwy organ może uzależniĆ' wydanie pasz
portu od dopełnienia przez ubiegającego się o pa,sZiport cią

żących na nim obowiązków wobec Państwa lub jednostki go
spodaTki uspołecznionej. 

2. W raz ie gdy o pClszport ubiega się mctłoletnt, wydanie 
paszportu można uzależnić od wyrażenia zgodnej woli obojga 
rodziców lub opiekunów na udanie się małoletniego za gra-
nicę. . 

Art. 6. l . Paszpor t wydaje się na jedną osobę. 

2. Pdszport może także obejmować dzieci do lat trzy na
.. stu, znajdujące się pod opieką posiadacza paszportu. 

Art. 1. W razie wspólnego wyja'zdu grupy osób można 
wydać jeden !)aszport zbiorowy. Paszport zbiorowy może 

obejmować od trzech do pięćdziesięciu osób. 

Art. 8. 1. PaszpoIt upoważnia do jednorazowego wyjazdu 
do krajów wymienionych w pil..5zporcie oraz do powrotu. 

2. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ może 
upoważnić posiadacza paszporlu do wielokrotnych przejaz
dów. 

3. Przep is ust. 2 nie dotyczy pa,szportów zbiorowych. 

Art. 9. 1. Paszport wydaje się na okres do jednego roku. 

2. Ważność paszportu można wznaw iać na okresy do 
jednego roku, jednak łączny okres ważności paszpor tu nie 
może przekraczać pięciu lat od daty jego wystawienia. 

3. Paszport zbiorowy wydaje się na okres do trzech 
miesięcy i nie można wznawiać jego ważności. 

Art. 10. 1. Organ właściwy do wydawania paszportów 
może w wyjątkowych przypadkach unieważnić paszport lub 
dokonać w nim zmian oraz zarządzić w tym celu jego zwrot 
przed upływem termlnu jego ważności. j eżeli za(:hodzą oko~ 

liczności określone wart. 4 ust. 2 pkt 1-5. 

2 , W przypadkach, o których mowa w ust. 1, stosuje się 
przepi s art. 4 ust. 4. 

3. W r azie unieważnienia paszportu przed opuszczeniem 
kraju należy zwrócić jego posiadaczowi opłaty paszportowe. 
Ponadto należy zainteresowanemu zwrócić poniesione do tego 
czasu koszty biletu na przejazd za' granicę oraz koszty jego 
powrotu do miejsca znmieszkania w kraju, chyba że okolic;~
ności będące przyczyną un ieważnienia paszportu zaistniały lub 
zostały ujawnione po wydaniu paszportu . 

Rozdział 3 / 

Paszporty konsularne. 

Art. 11. 1. Paszport konsularny wydaje się obywatelowi 
polsk iemu zamieszkałemu za granicą. 

2. Paszport konsularny wydaje się również obywatelowi 
polskiemu, p1Zebywającemu czasowo za granicą, w celu umo
żliwienia mu powrotu do kraju, j eżeli utracił pasz.port wyda~ 
ny w kraju lub nie posiada go z innych przyczyn. 

Art. 12. 1. Paszport konsularny up rawn ia do przybycia 
do kraju na pobyt stały. 
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2. Przybycie do kraju na pobyt czasowy z prawem po
wrotu do pań5twa zamieszkania może na,stąpić na podstawie 
pas'llportu konsula mego zaopa tr7(>nego w klauzulę wydaną 

przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd 
konsularn y. 

Art. 13. 1. Paszport konsulmny wystawia się na jedną 
owbę. Jednakż,e pilszport ten może obejmować także dzieci 
do lat trzynastu, znajdujące się pod opieką posiadacza pasz
por tu. 

2. Pan port konsularny wydaje się na czas d-J lat pięciu . 

Ważność pas~ortu konsularnego można wznawiać, jednakże 
łączny okres jego ważności nie może przekraczać lat pięciu 
od. di'ty wystawienia. 

3. Paszport konsu'lamy jest ważny na wszystkie kraje 
obce. jeżeli organ wydający pasuport nie wprowadził ogra
lIliczeń w tyfn przedmiocie. 

Rozdział 4 

Wkładki paszportowe d.o dowodów osobistych. 

Art. 1.4. Wkładka pa'szportowa do dowodu osobistego 
jest ważna tylko łącznie z dowodem osobistym. 

Art. 15. 'Wkładka palszportowa do dowodu osobistego 
może oprócz posiadacza dowodu osobistego obejmować rów
nież osoby 'wpisane do jego dowodu os{)bistego. 

Art. 16. Wkładkę paszport.ową wydaje się na okres do 
trzech miesięcy i można wznawiać jej ważność jedynie za 
granką w celu umożliwienia powrotu do kraju. 

Art. 11. Do spraw wyjazdów na podstawie wkładek pasz
portowych do dowodów osobi.stych stosuj e s ię {)dpowiednio > 

przepi'sy art. 4, 5, 8 ust. l i ó.,rt. 10. 

Rozdział 5 

Dokumenty podróży. 

Art. 18. Dokument podróży dla cudzo:ziemców uprawnia 
00 wyjazdu do krajów wymienionych w dokumencie podróży 
1I'1bo do jednorazowego wyjazdu i powrotu. 

Art. 19. W sprawach dokumentów podróży sto-suje się 

od:powiednio przepjsy rozdziału drugiego. Jedna,kże przepisy 
ltrt. 4 ust. 2 pkt 2-4 nie dotyczą dokumentów podróży . je
żeli wydane one zostaly jedynie w celu wyjazdu z Polskiej 
Rzeczypospalitej Ludowej. 

Rozdział 6 

Obowiązld posiadaczy paszportów. 

Art. 20. 1. Posiadacz paszportu, wkła:dki paszportowej 
do dowodu osobistego lub dokumentu podróży obowiązany 
jest w ciągu tygodnia po przybyciu z zagranicy złożyć wy
mieniony dokument upoważni onemu do wydawania paszpor
tów w kra ju organowi, który go wydal 'lub który jes t właści
wy ze względu na miejsce zamieszkania posiadacza wym ie
nionego dokum ent.u. 

2. W razie wydania paszportu zbiorowego p rzepis ust. 1 
stosuje si ę odpowiednio do kierownika grupy. 

3. Obowiązek złoże nia paszportu nie do tyczy posiadacza 
paJSzp ort~ konsularnego przebywającego w kraju czą'sowo. 

Art. 21. l. W razie utraty lub zIlJalerLlenia paszportu, 
wkładJ(i paszpo'rtowej do dowo:du osobistego lub dokumentu 
podróży naJeży mezwłocznie zawiadomić o tym organ, który 
wydal wymieniuny dokument, lub najbliższą jednostkę Milicji 
Obywatelskiej. 

2, Jeżeli obywate1 polski utracił lub znaJa'zł za grani cą 
dokument wymieniony w ust. 1, po'winien niezwłocznie za
wiadomić o lym najbliż.sz ,e pol skie przedstawicielstwo dyplo
matyczne lub urząd konsularny. 

Rozdział 1 

Przepisy karne. 

Art. 22. I. Kto narusza przepisy flrt. 20 lub 21 , podlega 
karze grzywny do 1.000 złotyc!l. 

2. Orzekanie następuje w trybie przepisów o orzecznic
twie karno-administracyjnym. 

Rozdział 8 

-' 
Paszporty dyplomatyczne J inne paszporty urzędowe. 

Art. 23. 1. Przepi,sy art. 2-10 oraz art. 20 nie dotyczll 
spraw paszportów dyplomatyc;znych i innych paszpoItów urzę,. 
dowych. 

2. Rada Ministrów okre~i1i rodzaje paszportów urzędo-

wych oraz zasady dotyczące ich wydawania. jak również or
gany właściwe do załatwiania !':praw tych paszportów. 

Rozdział 9 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 24. 1. Pas'zporty, wkładki pa.szportowe do dowodów 
osobistych i d okumenty podróży OTBlZ wznawianie ich waż
ności i dokonywanie w nich zmian , jak również podania skla
{Lane w tych sprawach, podlegają opłacie pasz'po'rtowej. 

2. Rada Min isk'ów określi w drodze rozp0'Tządzen ia wy
sokl)Ść opłaty paszportov\' ej oraz przypadki i zakie~s stosowa
nia nlg i zwolnień od tej opłaty. 

3. Przepisy dotyczące opłaty za paszporty konsularne, za 
wznawianie ich ważności i dokonywanie w nich zmian ora-z 
składane w tych ,sprawach pOdani,a, jak również ' szczegółowe 
przepisy o trybi e postępowania w sprawilch opłaty paszpor
towej, wydadzą Ministrowie Spraw Zagranicznych ' i Spraw 
Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

4. Dokumenty, o których mowa w 116t. 1 i 3, nie po dle
gają opłacie ska'Tbowej. 

Art. 25. 1. Organy właściwe do wydawania paszportów; 
wkładek paszportowych do dowodów o$obistych i dokumen
tów podróży mogą do postępowania w sprawach o wydanie 
tych dokumentów nie dopuścić pełnomocnika, nie będącego 
członkiem najbliższej rodziny lub opiekunem ubiegającego 

się o ten dokument. 

2. W celu ustalenia tożsamości osoby ubiegającej sIę 
o pa szport. wkładkę paszportową do dowodu osobi.stego lub 
dokument podróży organy właściwe do wydawania tych do~ 
kumentów mogą żądać jej osobistego stawtennictwa. 

Art. 26. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Spraw Za
granicznych określą w drodze rozporządzenia wzory paszpor
tów, wkładek paszportowych do dowodów osobistych i do-



Dziennik UstilW Nr 36 -461 Poz. ni, 225 i 226 

kumm t6w podróży oraz ustalą, ja.kie dokumenty należy przed
łożyć \v ce-lu ich otrzymania, j ak również wydaszą w drodze 
roz'POiIząclzenia przepisy o zasadach i trybie postępowania w 
sprawach pasczportów, wkładek paszportowych i dokument6w 
podróży . 

Art. 27. Traci moc dekret Z dnia 14 sierpnia 1954 r. 
o paszportach zagranicznych (Dz. U. Nr 39, ·poz. 170). 

Art. 28. 1. Do czasu wydania przepis6w wykonawczych 
do ustawy zachowują moc dot ychczasowe przepisy wykonaw
cze, j eżeli nie są sprzeczne z lIstaW c). 

2. MinistrO\o\rie Spraw Wewnętrznych i Spraw Zagranicz
nych określą w drodze rozporządzenia lermin i tryb unieważ

niania paszportów zagranicz.nych, wydanych na podstaw ie de
kretu z dnia 14 sierpnia 1954 r. o paszportach zagranicznych, 

Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogŁoszenia. 

. Przewodniczący Rady Państwa : A. Zawadzki 
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UST A WA 

Z dnia 17 czerwca 1959 r. 

o uregulowaniu niektórych spraw kon~mlarn ych. 

A rt. 1. Konsulów generalnych, konslt!ów i wicekonsulów, 
mających pełnić funkcje kierowników polsk ich urzędów kon
sularnych, mianuje Minister Spraw Zagrani cznych za zgodą 
Rady PaI'lstwa, która wys tawia im listy komisyjne. 

P
i f t. 2. Rada Państwa u dziela exequatur konsulom gene

raln m, konsulom i wicekonsulom państw obcych, mianowa
nym na .stan·owiska kierowników urzędów konsularnych w 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 3. 1. Rada Państwa może upoważnić Ministra Spraw 
Zagran icznych do wystawiania listów komi-syjnych i udzie
liłnia exequalur. 

2. Mianowanie osób, którym listy komisyjne wystawiaJ 
Minister Spraw Zagranicznych, nie wymaga zgody Rady Ęań-
6twa. 

Art. 4. Ust Y komi syjne i exequ~tur udzielone p rzed 
d:liem wejścia IV życie n iniejszej ustawy za chowują moc. 

Arl. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PrzewodJ1iczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekwtarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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USTAWA 

z dnia 17 czerwca 1959 r. 

o hodowJt, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. 

R-o z d z i a ł 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. t. 1. Łowiectwo w rozumieniu ustawy oznacza pIa
nowe gospodarowanie zwierzyną , zgodnie z potrzebami gos
podarstwa na rodowego i wymaganiami ochrony przyrody. 

2. Gospodarowanie zwierzyną odbywa się na podsta
wie zatwierdzopego planu hodowlanego. Obejmuje ono ho
dowlę i o chronę ' zwierzyny, polowanie oraz wprowadzanie 
upolowanej zwierzyny do obrotu gospodarczego. 

3. Hodowla w rozumienIu ustawy oznacza planowe kie
ro anie rozwojeIn zwierzostanu. 

4. Polowanie w rozumieniu ustawy oznacza: tropienie, 
ści anie, strzelanie oraz ł owi enie sposobami dozwolonymi I . 

zwierzyny żywej, zmierzające do wejśc ia w jej posiadanie. 
Fowyższe czynności wykonywane w ogrodzQnych zw i e rzyń

cach, parkach narodowych i niektó rych reze rwatach przy
rody ni e są polowaniem w rozumieniu ustawy. 

Art. 2. Zwierzyna w sŁanie wolnym stanowi wła,sność 
Państwa. 

A rt. 3. 1. Uslala się dwa rod zaj0 zwicrzyllców ło\'.;i eckich : 

1) zamknip,te, 

2) otwarte. 

2. Zwie rz yniec zClmknięty s tanowi obszar· gruntu, nt! 
k tórym prowad'lOna jest hodowla ni ektórych gatunków zwie
rząt łownych, a w szczególności bażanlów, kuropatw i za-


