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87 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 14 marca 1983 r. 

w sprawie rejestru spółdzielni. 

Na podstawie art. 13 wstawy 'z dnia 16 w,rześnila .1982 r. 
Prawo Ispółdzielcze (Dz. U. Nr. 30, \poz. 210) zarządz,a 

się. co następuje : 

§ l. Rejestr spółd:zielnli.składa się z dwóch działów: 
1) dz:i.ału A, do którego Wlpisuje się Sipółdzieln[e i banki 

Slpółdzielcze, 

2) dzilału B, do którego wpi'sujesię związki slpółdziel
C'ze i banki pańs'twow,o-SipÓłdz:ielcze. 

§ 2. Pla każdego d~lału rejestru prlowadzi się od
dzielną kslięgę reJestrową. 

§ 3. Księgi ,rejestrowe w dziale A i B s'kładają się; 

z rubryk, do których- wpisuje się: 

1) numer .kiolejny wpisu, 
2) nazwę i siedzibę spółdzielni lub zwiąZku, 
3) przedmiot działałnOlŚai gospodarcz.ej li. teren działania 

spółdzielni lub związku loraz 'czas trwani'a slpółdzi'elni 

lub związku, jeże/li jest ogr,anicrony, 
4) w)"s:okość i .irloŚĆ udziałów, które członek powinien 

wnieść, oraz wzmiankę 'o prawie lub obowiązku wno
szenia wkładów, jeżeli statut przewiduje takie prawo 
lub obowiązeik, 

5) imiona i nazwisk<! członków zarządu, SipOlSób repre-
, :zenItowania pr,zez nich spółdzielhli lulb związku, imiona 

li na'zwiska bSÓ'b pełniącychczalSow,o funkcje człon
ków zarządu, ograniczenia uprawnień zarządu, imiona 
i nazw:is'ka likwidatorów, a gdy likwidator,em jest 
osoba prawna - jejnązwę i siedzibę. ogranic~enie 

uprawnień liikwlidatora, wZlIIlianikę 10 :udzieleniu likwi
dattOI1owi upoważni'enia do d:okonywani,a czynności 
wymagających uchwały ra'dy lub walnego zgroma
dzenia, imię i 'Thazwisklo syndrka masy upadłOIŚci, 

6) 'imiona i nazwiska ipełnomocnikow, którym ud7lie[lono 
pełnomOCnliotwa do dokonywani,a czynności zwiąm

nych 'z kierowaniem hie'żącą dziraładnością gos'podar
czą Slpółdzielni, związku lub wyOidrębni'onej orgallliza
cyjnie i gospodarczo jednostki, oraz granice ich umo
cowania, 

7) wzmilanki :o zmi,anie statutu, ze wska:zaniem ,par·agra
fów objętych zmianą, ,a dot)"C'zących danych nie prze-

wid7Jilanych Vfpoprzednich rUbrykach, dane dotyczące 
połączenia spółdzieJni lub związków, przyłączenia 

jednostki organizacyjnej spółdzielni do innej spół

dzielni, podziału, likwidacji albo upadłości spółdzielni 
!lub związku, 

8) cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji 
. statystycznej oraz uwagi. 
~ 4. Kamy wpiS do księgi rejestrowej oznacza się 

num'erem wynIikającym z kolejności wpisów or,az zaopa
truje w datę dokonania wpisu i podpis sekretarza sądu. 

§ 5. Księgi 'Tejes!tnowe nie mogą być wynoszone poza 
miejlsce ich prrechowywania. 

§ 6. NiezaJeżnie od , księgi ,rejestr-owej dla krM:dej 
spółdziellni i związku iPTowad7li slięakta r·ejestrrowe obej
mujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dlo
kumenty dotyczące pOSJtępoWlan:ia rejeStrowego. 

§ 7. Sąd mo~e w <treśCi Wlpisu ,powola.ć się na doku
ment zło~ony do aktr<ejesltl1owych. Powoł,ane dokumenty 
uważa 'się wówczas 'za objęte treścią wpisu. 

§ 8. W postępowaniu w .spmwach ,rejestru stOlSuje się 
przepisy KodeIksu p05tępowania cywli.,lneg,o 10 postępowa

IlIiu inieprocesowym, chyba ~e IPrzepisy iponiższe stanowią 
inaczej~ 

§ 9. Wniosek o wpis do rejestru powimęn zawierać 
dokładne dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych 
rubrrk reje·stru. Do wniosku powinny hyć dołączone do
kumeillIty slbwnowiące podstawę w:Ilisu. 

,§ 10. J.eżeli wniosek O wpis do rejestru ma braki IUJb 
wady, które dadzą się usunąć, sąd zażąd,a ich usunięcia 
wyZlllarczając w tym celu stiOSlOWIlly termin. Jeżeli wnio
skodawca nie usuni'e 'br;a!ków lub wad w wyznaczonym 
terminie, sąd odmówi wpis'u do rejestru. 

§ 11. Sąd może Wezwać Naczelną Radę Sp6łdzlielczą 
do udziału w ipoOstępowaniu, jeżeli llZiD!a, że przyczyni się 
to do wyjaśnielllia sprawy. 

§ 12. Uchwała zarządu centralnego zwią7Jku o odwo
łaniu członka urządu SipÓłdZieani lub związku i o posta
Wieniu sp6łd~lni lub 'Z\Viązku w stan ldkwidacji stanowi 
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pOdstawę dokonania wpisu dopier,o po upływ.ie terminu 
dio jej zask:arżenia albo po oddaleniu powództwa bądź 
ipo umoo-zoolu Postę.powania witej spr,awie. 

.§ 13. W lPosita!Ilowieniu zaTZądzającY'M wpis sąd 
,okre'ŚIla . d,osło.wną 'treść wpisu ;oraz rubrykę kSięgi reje
strowej, do której wpis ma być dokonany. 

§ 14. PlOStalllJowieniazarządzające wpis są skuteczne 
z chwi~ą 1ch wydani,a. Numer ~olejny wpisu w księdze 
rejescr.owej odnotowuje się na wniosku o wpis i na do'
kumencie stanowiącym 'podstawę wpilSu. 

>§ lS.Postanowienia zarządzające wpis sąd m~aSla.dnia 
tylko na WD~OSeik. 

,§ 16. P~episy dotyczące wpisu ~ stosuję slię odIpo
wietlniro do wyk.reśle'nlia 'WlPisu. 

§" 17. L' W rubryce "uwagi" Wlpisuje Się z W'zędu 
wzmiank.ę'O wniesieniu rewizji od postalOowien.ia zaTZą
dzającegowpis. a na wniosek - wzmiankę ,G wytoczeniu 
powództwa o uchylenie uchwały wamego zgromadzetnti,a, 
na której lpodstawie wpils ~tał dokonany. Wmńarnki te 

. Ulleg,ają wykreś1eniu po praw'!omocnymzakończen.iu postę-
powalIlia, kt6.regodotyczą. . 

2 .. W rubryce "uwag!i" wpisuje się ,również w.zmiankę 
o upoważnieniu likwidatora do dokonani'a cZynlIloścd, które 
wymagają uch::wałyrady ~\lIb walnego ~T1Omadzenia. 

I§ 18. Sąd rewizyjny nie jest 'związany granicami re
wizji i może uchylić zas!kaTżone orzec~enie również na 
nli!e'korzyść skarżącego • 

I§ 19. Sąd z urzędu zarząd~a wy'kreśleme wpisu w 
razie uchylenia ,postanowienia 'zarządzająceg,o dokona~ie 
tego wpisu. . 

§ 20. Jeżeli .okaże się, ~e w rejestrze figuruje wpis, 
który jest ni:edopusZC7lallny ze względu na oboWiązujące 
przepisy prawa łub nie'z-godny 'z ipI'awdziwym stanem rze
czy, sąd 'Z urzęd.u za.rząQ.zi jego wykreślenlie. 

,§ 21. Rejestr loraz złożone d,o akt rejestrowych do~ 
kumenty lSItanowiące ~'Stawę wpisu możeprzeg'lądać ' 
ktażdy pod nadzorem s'ekreitarza ' sądowego. Zaświadcze
nia, odPisy :i wyciągi z !Tejest.r'u są wydawane osobie, 
kitóra wy'k,aże mteres pra'Wlly w ich uzyskaniu. 

'§ 22. Traci moc I107J}>dI'Ządze.nie Rady Ministrów z 
dnia 26 'l~lpca 19tH r. w SlPrawie wydawania !OŚwiadczeń 
o c,elowości żarożenia spóltdzielni i ich związków ,oraz 
o rejest.rze spółdzielni i ' ich związków (Dz. U. Nr 36, 
poz. 184). 

§ 23. R07.poo-ządzeniewchodzi w życie po upływie 
14 dni od dma ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Obodowski 

88 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 14 marca 1983 'r. 

w sprawie czasu pracy trenerów I Instruktorów sportu, rehabllitacjl ruchowej 1 odnowy biologicznej, 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej. 

Na pO'dJstawie art. 129 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z nych i 12 godzin zajęć organizacyjno-wychowawczych w 
1974 r. Nr 24, \poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 To tygodniu. 
Ni' 6, lPoz.23 i z 1982 r. iNr 31. pdZ. 214) :zarządza się, to 3. PrJacowników, o których mowa w ust. 1. za1rud-
D!dlSitępuje: ni onych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej 

,§ 1. 1. CZlaIS pracy trenerów i insltrukto.rów sportu, na stanowiskach administracyjnych, obowiązuje wymiar 
. rehaib'iLitacji ruchowej i 'od'lllowybiologicznej, zatrudnio- cZlaSupracy ustallony dla Ipracowników administracyjnych 
nych w jednostkach organizacyjnych kultury fizycznej, tych jednostek. ~ 
wynosi 36 godzin ,tygodniowo, z uWzg'lędnieniem ust. 2 i 3. ,§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-

2. Czas praty trenerów i i,nStrwkttDrów sportu i re- szenila. 
habi'l'itacji ruchowej .obejmuje 24 godziny 7Jajęćdydaktycz- Preze's Rady Minist!Tów: w z. J. Obodowski 

89 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 18 marca 1983 r . 

. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych płatnych urlopów dla pracowników zatrudnionych w portach 
morskic:hprzy przeładunku luzem siarki, nawozów sztucznych, fosforytów, apatytów oraz zboża. 

Na podSltawieal1t. 160 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1914 r. ,,1. Pracowniimm zatrudnionym w pottach morskich 
Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 T. Nr 6, przy przeładunku luzem 'siarki, nawozów sztucz-
poz. 23 i z 1982 T. Nr 31, poz. 214) zarządza się, co na- nych, f'oISf,orytów, aipatytów, rud metlail'i,zooż,a 
stępuje.: · oraz 'przy 'przeładunku azbestu przysługuje w 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Minis:trów z dnia kaidym roku k;a:}endarzowym dodatkowy płatny 
13 kwietn'ia 1981 r. w S(prawIe dodatkowych płatnyth urlop.", 
urlopów dla . pI1acOiwników 2latrudnionych w portach 3) tytuł załącznika do ~ rOZlporządzenia otrzymuje 
morskli:ch przy przeładUnku 'luZlem sIarki, n.awozów szltucz- Ibrzm'ie!Ilie: 
nych, fosforytów, apatytów oraz zboża (Dz. U. Nr 11, "Wykaz Istanowisk pracy 'i llic,Z1ba dnli f;()boczych plat-
poz. 53 i Nr 30, poz. 167) wprowadza się następujące n-ego urlopu dodatkowego dl.a pracowników zatrudnio-
zmiany: nych w poritach morskich przy przeł'adunku luzem 

1) tyituł. f.071porządzema otrzymuje brzmienie: si ark,i , nawozów sztucznych, fosf.orytów, apatytów, 
"w s,praw'ie dodat'ko~h 'płatnych·' urlopów dla rud metalH, Zlboż~ oraz przy przeładunku azibestu". 
!PIacOW11Jików zatrudnionych w portach morskich przy § 2. RozporządZlenie wchod21i w życie z dniem Pgło-
przeładunku luzem nlielktórych 'tqW1arów oraz przy szen'ia. 
przeładun.kuaz:beSltu" . 

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje br2lmienie: Preze's Rady Ministrów: w z. J.Obodowski 




