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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 10 grudnia 1985 r. 

W lIprawie 8zczeqółowy~h zasad wykonywania nadzoru nad sądami 

notarł~lnymł. 
sędziami oraz Dad państwowymi biurami 

Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszeGhnych (I)z. U. 
Nr 31, poz. 137) oraz w związku z art. 8 Prawa o noŁa

riacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. Nr 41, 
poz. 278, z 1965 r. Nr 52, poz. 318, z 1974 r. Nr 50, 
poz. 317, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 1985 r. Nr 31, 
poz. 137) za rządza się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Przewidziany w przepisach rozporządzenia 

nadzór nad sądami i państwowymi biurami notarialnymi 
I: powierzonego okręgu sprawuje; prezes sądu wojewódz
kiego, który odpowiada przed Ministrem Sprawiedliwości 
aą całokształt działalności wszystkich podległych jed
nostek organizacyjnych. 

2. Nadzór administracyjny prezesa nad powierzonym 
'ądem regulują przepisy określające tryb wewnętrznego 
urzędowania sądów. ' 

§ 2. 1. Organy l osoby powołane do wykonywania 
lIadzoru powinny dążyć w swej działa lności, aby zadania 
wynikające dla ' wymiaru sprawiedliwości z Konstytucji 
PRL I ustaw były realizowane zgodnie z celami socjalis
tycznego Państwa i prawem chronionym interesem oby
wateli. 

·2. Nadzór nie może wkraczać w dziedzinę, w której 
w myśl Konstytucji PRL sędziowie są niezawiśli, ani na

. ,uszać godności urzędu sędziowskiego. 

§ 3. Działania w zakresie nadzoru powinny w szcze
lólności zmierzać do: 

.1) zapewnienia zgodności postępowania sądowego l 
orzecznictwa z prawem oraz z wytycznymi w zakre
sie wykładni prawa i praktyki sądowej, 

I) zapewnienia sprawności postępowania sądowego i 
czynności nota rialn ych oraz sprawności postępowa

nia egzekucyjnego, w tym również w zakresie dzia
łalności komorników , 

J) systematycznego podnoszenia poziomu kwalifikacji 
zawodowych oraz posta w ideo wyc h i etyczno-mo
ralnych sędziów, notariuszy, a t a kże innych pracow
ników sądowych i notarialnych, 

4) doskonalenia organ izacji pracy, podnoszenia je j po
ziomu, kształtowania właściwej kultury czynności 

urzędowych sądów i państwowych biur notari a lnych 
oraz podk reślan i a wychowawczej funkcji sądów, 

I) aktywizacji udziału czynnika społecznego w rea lizo
waniu zadań wymiaru sprawiedliwości, 

') udzielania pomocy sędziom, notariuszom oraz innym 
pracownikom sądowym i ' notarialnym w zakresie 
organizacji i metod pracy oraz wprowadzania . do 
praktyki nowych przepisów prawa. 

ł 4. Wykonywanie nadzoru odbywa się w szcze
gólności przez: 

1) wizytacje obejmujące całokształt działalności sądu 
lub państwowego biura notarialnego albo niektórych 
komórek organizacyjnych sądu lub biura, 

2) lustracje obejmujące wyznaczoną problematykę, 

3) 

4) 
kontrole wykonywania orzeczeń sądowych, 

kontrole organizacji pracy sekretariatów i prowadze-
nia biurowości sądowej i notarialnej, ' 

5) badanie analityczno-problemowe orzecznictwa _ W. 
sprawach prawomocnie zakończonych, 

S) narady powizytacyjne I szkoleniowe oraz konferea. 
cje sędziów i notariuszy, . 

1) dokonywanie analiz danych statystycznych, wyników 
postępowania rewizyjnego w stosunku do orzecze~ 
pierwszej instancji i· w sprawach, w których ocl 
orzeczeń wniesiono rewizje nadzwyczajne albo co 
do których wystąpiono I wnioskiem o wniesienie re
wizji nadzwyczajnej. 

Rozdział 2 

Nadzór Ministra Sprawledllwoścl. 

ł 5. Minister Sprawiedliwości wykonuje nadzór nad 
. sądami i pal\stwowymi .biurami notarialnymi osobiście, 

sa pośrednictwem właściwych jednostek organizacyjnych 
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz prezesów sl\dów. 

§ 6. Jednostki organizacyjne Ministerstwa Sprawie
dliwości, którym na podstawie regulaminu organizacyj
nego powierzone zostało sprawowanie nadzoru nad sąd •• 
mi i państwowymi biurami notarialnymi, realizują swe 
zadania z tego zakresu w szczególności prząl: 

l) ustalanie kierunków nadzoru, 
2) dokonywanie merytorycznej oceny planów nadzor. 

czych, 
3) ocenę wyników czynności nadzorczych wykonanych 

przez terenowy aparat wizytacyjny, 
4) bezpośrednie przeprowadzanie wizytacji l lustracji 

sądów i państwowych biur notarialnych, przy odpo
wiednim stosowaniu § 17-21, 

ł) przedstawianie Ministrowi Sprawiedliwości rocznych 
informacji 6 wy nikach pracy służb nadzorczych oras 
bieżące informowanie o ważniejszych kierunkach 
pracy sądów, mających istotne znaczenie dla prak. 
tyki wymi a ru sprawiedliwości, 

I) organizowan ie konferencji w zakresie działalności 
nadzorczej. 

Rozdział 3 

Nadzór prezesa sądu woJewódzkiego. 

f .,. 1. Prezes Il\du wojewódzkiego wykonuje nad .. 
lEćr nad są d ami I państwowymi biurami nota rialnymł 
okrę\,/u osobiści e, ' za pośrednictwem wiceprezesów, prze-
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wodniczącycll ' wydziulów, sędziów wizytatorów, noŁariu

ny wizytatorów, sędziów orzekających w sprawach re
wizy jnych, inspektorów do ' spraw biurowości sądowej, 
wyznaczonych kuratorów, a w szczególnych przypadkach 
- innych_ sędziów i nota riuszy. 

2. Prezes ustala zakres zadań nadzorczych po zasięg
nięciu opinii kolegium sądu wojewódzkiego. 

§ 8. 1. Sędziowie orze kający w sprawach rewizyj
nych wykonują wizytacje sądów rejonowych według 

wła~dwości określonej dla spraw odwoławczych . . 

2. W zakresie wykonywania orzeczeń w sprawach 
karnych wizytacje wykonują sędziowie penitencjarniJ 
prze pisy § 17-19 stosuje się odpowiednio. 

3. Sędziowie orzekający w sprawach rewizyjnych 
przeprowadza ją wizytacje poszczególnych wydziałów w 
.ąd acbrejonowych w terminach wyznaczonych przez 
prezesa sądu wojewódzkiego. 

§ 9. 1. Sędziowie wizytatorzy i notariusze wizytato
rzy, inspektorzy do spraw biurowości, kuratorzy oraz fa
fe lendarze sądowi działający w wydziałach i referatach 
wizytacyjnych są powoływani do pełnienia tej funkcji, 
a takie z ni e j ' odwoływani przez prezesa sądu woje
wódzki ego. 

2. Referat wizytacyjny może być utworzony w są

dzie wojewóo zkim o obsaozie powyżej 15 sędziów, w 
którym nie ma wyoziału wizytacyjnego, przez prezesa 
teg o sądu - w uzgmlnieniu z właściwą jednostką orga
nizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości. 

§ 10. W skład wyclziałll wizytacyjnego, który działa 

w sądzie wojewódzkim o obsadzie powyżej 40 sędziów, 

powinni wchodzić sędziowie wizytatorzy sprawujący 

nadzór nad działalnością sądów w sprawach karnych, 
cywilnych i rodzinnych oraz z zakresu prawa pracy, 
notari usz whytator sprawujący czynności nadzorcze nad 
działalnością państwowych b.iur notarialnych, sędzia wi
zytato r sprawujący czynności nadzorcze nad działalnością 
lądó~ w sprawach egzekucyjnych i nad działalnością· 
komorni ków, wyznaczeni kuratorzy, inspektor do spraw 
biurowości sadowej lub referendarz sądowy oraz · pra
cownicy administracyjni. 

§ 11. 1. W skład referatu wizytacyjnego powinni 
wchodzić s ędziowie wizytatorzy sprawujący nadzór · nad 
dział a ln oś ci ą sądów w spra>yach karnych, cywilnych, 
rodzi nnyc h oraz z zakresu prawa pracy, wyznaczeni kura
torzy i inspektor do spraw biurowości sądowej lub refe
rendarz sądowy. Obsługa biuro~a referatu wizytacyjriego 
należy do oddziału administracyjnego sqdu. . 

2. Sędzia wizytator sprawujący nadzór nad działal

nością sądów w -sprawach cywilnych nadzoruje równiet 
dzifll a l noś ć komorników. Prezes sądu wojewódzkiego 
może powierzyć wyznaczonemu notariuszowi czynności 

nadzoru nad działalnościq państwowych biur notarialnych. 

§ 12. Kierownictwo wydziału (referatu) wizytacyj
nego sprawuje prezes sądu wojewódzkiego osobiście lub 
za pośred nictwem wiceprezesa. 

§ 13. 1. W sądzie ~jewódzkim, w którym nie 
utworzono wydziału ani referatu wizytacyjnego, . czyn
ności nadzoru nad działalnością sądów rejonowych i ko
morników wykoll(ują oprócz sędziów;-- o których mowa 
w § 8, również inni sędziowie sądu wojewódzkiego wy
anaczeni przez pr ('z,,;sa sądu, Czynności nadzoru nad 
działalriością wsz y !.lk ich wydl.lałów rodzinnych i nielet-

nich w okręgu '(sądów rodzinnych) pre~es sądu woj .. 
wódzkiego może powierzyć przewodniczącemu wydziału 

rodzinnego i nieletnich (sądu rodzinnego). W odniesieni" 
do państwowych biur notarialnych stoIuje się przept. 
§ II ·ust. 2 zdanie drugie. 

2. W sądzie, o którym .mowa w ust. l, mot. by. 
powołany sędzia wizytator do spraw ogólnych, w tym 
również w celu' zapewnienia sprawności . postępowa
nia i obniżenia społecznych kosztów wymiaru aprawie
dliwości. 

3. W sądzie, o którym mowa w ust. 1, prezes sądu 
wojewódzkiego wyznacza inspektora do wykonywania 
czynności kontrolnych w zakresie biurowości sądowej 

i organizacji pracy sekretariatu oraz kuratora do wyko
nywania czynności nadzoru nad działalnością kuratorów 
sądowych. 

4. Inspektor do spraw biurowości sądowej współ
pracuje z sędziami przeprowadzającymi wizytacje sądów 
rejonowych (§ 8 i 14 ust. 1) oraz z sędzią wizytatorem. 
do spraw ogólnych, jeżeii wizytator ten został powołany. 

§ 14. 1. Wizytatorzy i Inne osoby powołane do wy
konywania . czynności nadzoru peinill swe obowiązki n. 
podstaWie planu pracy wydziału (referatu) wizytacy jne
go, zatwierdzonego przez prezesa . sądu wojewódzkiego. 
W sądzie wojewódzkim, w którym nie utworzono WIT" 
działu lub rehHatu wizytacyjnego, plan czynności nadzor
czych ustala prezes tego sądu. 

2. Plany, o których mowa w ust. 1, powinny uwzględ. 
niać zalecenia właściwych D).erytorycznych jednostek 
organizacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz p~ 
trzebę dokonania wizytacji każdego S4du raz w roku, 
Ił państwowego biura notarialnego - co najmniej r •• 
w okresie dwuletnim. Prezes sądu wojewódzkiego przed
stawia te plany ,Ministerstwu Sprawiedliwości do dni. 

. 1.5 stycznia każdego roku. 

§ 15. 1. Wizytatorzy realizują swe zadania .." szcze
gólności przez :' 

1) przeprowadzanie problemowych I tematycznych wi
zytacji i lustracji w sądach i pllństwowych biuradl 
notarialn ych, 

2) dokonywanie analiz praktyki sądowej I notarialnej 
na podstawie badania akt, 

3) dokonywarlie oceny pracy asesorów, sędziów I not .. 
riuszy w przypad'kach zamierzonego wystąpienia • 
mianowanie na wyższe stanowisko, 

-') wizytowanie rozpraw przedstawianie sędziom 

notariuszom oraz innym pracownikom sądów i pa1\oi 
stwowych biur notarialnych uwag i spostrzeże1\. 

jakie nasunęły się w czasie wizytacji, rozprawy , lu_ 
,w toku analizy orzecznictwa, 

5) dokonywanie . analizy udziału czynnika społecznego 

w realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości, 

6) ud2;iał w szkoleniach zawodowych, 
7) badanie zasadności skarg i wniosków, 
8) InICjowanie wdrażania postępowań wyjaśniającycIa 

i dyscyplinarnych przez osoby uprawnione. 

2. W sądzie wojewódzkim, w którym nie powolano 
wizytatora, prezes sądu wojewódzkiego może powierzył ' 

wiceprezesowi , lub wyznaczonym sędziom wykonanie 
zadań wymienionych w ust. I pkt }--8. 

3. Wizytatorzy uczestniczą w szkoleniach przedegza
minacyjnych sędziowskich i notarialnych oraz w nara
dach · sędziów i notariuszy. 
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§ 16. Sędziowie wizytil torzy ' si) obo wiązani orzekać 

co najmniej raz w miesiącu V:l instancji rewizyjnej, 
• notariusze wizytatorzy powinni co najmniej przez dwa 
dni w miesiącu uczestniczyć w pracach biura notarialne
fio, z którego zostali delegowani. 

§ 11. 1. Wizytacja ma lia celu badanie orzecznictwa 
wizytowanej jednostki organiz.acyjnej, sprawności postę

powania w sprawach sądowych (notarialnych) oraz kul
tury pracy lądu (państwowego biLlra notarialnego). 

2. W toku wizytacji dokonuje się ' w szczególności: 
l) badl\nła zgodności z prawem oraz wytycznymi w za~ 

kreti. wykładni prawa i praktyki sądowej - orze
czeń, które uprawomocniły się w I instancji, 

2) badania Igodności z prawem I prawidłowości pod 
względem formy sporządzonych aktów notarialnych 

' ł innych aynnoścl państwowego biura notarialnego, 
I) oceny. czy w zakresie obrotu nieruchomościami jest 

naletycie realizowana' polttyka Państwa, 
~ kontroli tprawności postęr:owania sądowego, a 

zwłaszc14 pnygotowania posiedzell, koncentracji do
wodów, taSildności odroczeń , i przerw rozpraw, prze
Itrzegania sa.ad zmierzających do zapewnienia na
łetytej ochrony własności społecznej w tokupostę
powania oraz sprawności postępowania międzyinstan
cyjnego, 

6) kontroli przestrzegania przewidzianych ola stron 
gv.rarancJi procesowych oraz przestrzegania powagi 
i kultury , czynności sądowych I notarialnych, 

l) ogólnej oceny wpływu rozst.rzygnięć sądu II instan
cji na orzecznictwo sądów rejonowych, 

7) k ,mtroli postępowania w sprawach dotyczących 
obrotu pra wnego z zagranifą, 

8) oceny sprawności wYkonywania orzeczer'l są d owych 

. oraz prawidłowości obliczania ł pobierania podatków 
I opłl\t za dokonanie czynności notaria'lnych. 

t) oceny wypełniania obowiązków przez przewodniczą
cvch 'Nynzi ał6w, 

10) badania innych zilgadn!eń wynika 'jących ze spostrze
żeń Własnych lub instancji od wolawcz,ej bąd:t zleco
nych przez prezesa sądu wojewódzkiego, w tym rów
n,iei z zakresu organizacji załatwiania skarg i wnios
ków obywateli. 

§ 18. 1. Z przebiegu wizytacji sporządza się spra
:wozdanie zawierające: 

l) ustalenia I wyniki dokonanych czynności oraz ocenq 
pracy wizytowanej jednostki. 

2) wnioski o ewentualne wniesienie rewizji nadzwyczaj
nej lub o wznowienie post(~powanla w konkretnych 
sprawach, . 

J) wnioski o wytkni~cie narusze!l obowiązkó~ sl Llżbo
wych. 

4) informacje o innych spostrze:7.(,ni ach i uwagach wska
zujących na potrzebę sygnalizacji przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości odpowiednim naczelnym lub central
nym organom paJlstwowym albo organizacjom spół

dzielczym przypadków ustalenia, że przepisy wyda
ne pr7,ez te organy albo spos6b postępowania jed
nostek im podporządkowanych są sprzeczne z pra
wem lu b z~sad ami slll szn oś ci. 
2. Sprawozdanie z wizytacji plzedstawia się pIeze

.owi sądu wojewódzkiego wraz z projektem zarządzeń 

powizytacyjnyc h w terminie 7 dni od zakończenia wi
&ylacji. 

§ 19. I. Prezes sądu w ojewódzkiego w terminie 
14 dn i od zakoil(',: ~! nia wizy t (J cji zwołuje konferencję z 
udzi a łem pr ro' zesi;l wizytowanego sądu. sędziów i aseso rówl 
do udziału w konferencji prezes może zaprosić przedsta
wicieli samorządu ławniczego .. Jeżeli konferencja dotycży 
sądu wojewódźkiego, prezes tego sądu zaprasza do udzia
łu w konferencji sędziów Sądu Najwyższego. 

2. Podczas konferencji wizytujący: 

1) informuje o wynikach wizytacji. zwracając uwagę 
na osiągnięcia i uchybieni.ll w · pracy sądu, 

2) omawia wytyczne i orzecznictwo Sądu Najwyższego 
oraz lite raturę prawniczą, dotyczące zakre~u, w któ
rym stwierdzono błędy i uchybienia, 

3) wyjaśnia wątpliwości podnIesione przez sędziów wł* 
zytowanego sądu. 

3. Sędziowie wizytowanego sądu mogą zgłaszać uwa
gi I postulaty pod adresem sądu drugiej instancji, preze
sa sądu wojewó.dzkiego i Ministra Sprawiedliwości oraz 
co do prz.eprowadzonej wizytacji. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednie do wi
zytacji państwowych biur notarialnych. 

§ 20. 1. Prezes sądu wojewódzkiego na podstawia 
sprawozdania z wizytacji i wniosków z konferencji po
wizytacyjnej wydaje za: 'l.ą dzenia kierownikowi wizyto
wanego sądu (państwowego biura notarialnego) I okre śla 
termin ich wykonania. ' 

2. Prezes sądu wojewódzkiego przedstaWia wluścl

wym jednostkom organizacyjnym Ministerstwa Sp rawie
dliwości odpisy sprawozdań z wizytacji oraz z wydanych 
zarządzeń powizytacyjnych wraz z wnioskami. co do ! 

l) potrzeby wystąpienia do Sądu Najwyższego o usta
lenie wytycznych w zakresie wykladni prawa i prak
tyki sądowej bądź o wyjaśnienie przepisów, których 
stosowanie wywołuje rozbieżności w orzecznictwiG. 

2) celowości sygnalizacji przez Ministerstwo Sprawie
dliwości odpowiednim naczelnym lub centralnym 
organom państwowym albo organizacjom spółdziel
czym potrzeby dokonania zmian lub uchylenia prze
pisów sprzecznych z ustawą. 

§ 21. 1. Lustracja ma na celu zbadanie pewnego 
odcinka pracy sądów (państwowych biur notarialnych) 
dotyczącego określonej problematyki. 

2. Prezes sądu , wojewódzkiego, zarządzając pIlepro
wadzenie lustracji nie przewidzianej w planie pracy. 
ustala jej zakres i cel stosownie do istniejących potrzeb 
oraz określa sposób wykorzystania jej wyników. 

3. Przepisy § 18 i 20· ust. l stosuje się odpowiednio. 

§ 22. Inspektorzy do spraw biUl owośd sądowej 
wykonują czynności kontrolne w zakresie biurowoŚc1 
,sądowej i organizacji prncy se,kretariatu, a na polecenie 
prezesa sądu wojewódzkiego - również w zakreste biu-
rowości komorników. ' 

§ 23. W toku wykonywania czynności kontrolnych 
(przeprowadzania lustracji) Inspektor ,bada w szczegól* 
ności: 

1) .. rganizację pracy sekretariatów. prawidłowość sto
sowania przepisów regulaminu czynności sądów ora~ 
in~trukcji o biurowości, szybkość wykonywarila 
orzecze!) i zarządzeń , oraż wydajnośĆ pracy poszcze
gólnych' pracowników. 
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2) stan i przyczyny zaległości. ze szczególnym uwzględ
nieniem spraw. w których postępowanie trwa dłużej 
nit 6 miesięcy. 

J) sposób prowadzenia urządzeń ewidencyjnych oraz, 
wyrywkowo. rzetelność sporządzania sprawozdań ' sta
tystycznych. 

4) warunki pracy ' oraz poziom . przygotowania pracow
ników sekretariatów • . 

• , dyscyplinę pracy ochronę tajemnicy służbowej • 

ł 24. 1. W toku czynności kontrolnych inspektor 
9mawia z pracownikami sekretariatu ujawnione błędy 

wskazuje prawidłowy sposób załatwiania. 

2. Po zakończeniu lustracji lub w toku jej prze pro
wadzanla inspektor przekazuje swoje spostrżeżenia t 
uwagi prezesowi sądu rejonowego i właściwemu wizy-
tatorowI. , / 

3. Z przeprowadzonej lustracji w terminie 14 dni o<L 
)ej zakończenia inspektor przedstawia prezesowi sądu 

woje'wódzkiego sprawozdanie wraz z wniosk.ami co do 
potrzeby wydania zarządzeń polustracyjnych. z ewentual
nym st.'mowiskiem wizytatora w tej sprawie. 

4. Przepis § 20 ust. I stosuje się odpowiednio. 

. § 25. Zakres czynności nadzoru kuratorów wyzna-
czonych do sprawowania kontroli nad działalnością ku
ratorów sądowych regulują odrębne przepisy. z tym ż. 

§ 24 stosuje się odpowiednio. 

Rozdżiał 4 

Przepisy końcowe. 

§ 26. Tracą moc przepisy dotychcz.asowe w spra
wach nadzoru nad sądami i państwowymi biurami nota
rialnymi oraz współdziałania sędziów w doskonaleniu 
orzecznictwa. 

ł 27. Rozporządzenie wchodzi w żyde z dniem 
1 stycznia 1986 r. 

Minister Sprawiedliwości : L. Domerackl 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KUL TURY I SZTUKI 

z dni. 20 grudnia 1985 r. 

zmll"nlalące rozporządzenie w sprawie wykazu Instytucji upowszechniania kultury oznaczeniu ogólnokrajowym. 

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 kwietnia 
1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obo
wiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. 
Nr 26. poz. 129) zarządza się. co następuje: . 

§ 1. W załączniku do rozporządzeni. Ministra Kul-

1) pkt g otrzymuje brzmienie: 
.. 9. Centrum Rzeźby Połskiej w Drońsku .... 

2) dodaje się pkt 32 w brzmieniu: 
.,32. Filmoteka Polska". 

tury i Sztuki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wykazu § 2. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogło-

Instytucji upowszechniania kultury oznaczeniu ogólno- szenia. 
kra jnw vn-' (Dz. U. Nr 39. poz. 208) wprowadza się na~tą-
pujące zmiany,: Minister Kultury i S:ltuki: K.Zygulski 
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ROZPORZĄDZENI! MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 21 listopada 1985 r. 

w sprewle szczególnych warunków przewozu koleją zwłok izczątków zwłok hJtł?l{Vh. 

Na podstawie art. 36 ust. 2 pkt 2 lit. c) ustawy I 

bla 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. 
Nr 53. poz. 272) zarządza się. co następuje: 

'f I. Kolej przyjmuje do przewozu zwłoki lub szczątki 
.włok . ludzkich nie później niż na 6 godzin przed 
odejściem pociągu ze stacji nadania · będącej stacją po
CSłltkową pociągu albo co najmniej na 12 godzin przed 
plenowym odejściem ze stacji nadani.a l innego' pociągu, .0 którego może być włączony wagon z wymienioną 
przesyłką. 

ł 2. Koh" przewo7f zwłokI szczątki zwłok ludzkich 
-rłącznie w terminie pIlewozuplzesyłekpospiesznych. 

§ '3. Do listu przewozowego na przesyłk.ę zwłok lub 
szczątków zwłok ' ludzkich nadawca dołącza świadecŁwl> 

zgonu oraz zezwolenie na przewóz. wydane przez właści
wy terenowy organ Parlstwowej Inspekcji Sanitarnej. 

§ 4. Zwłoki przewozi się w trumnie, a szczątki zwłok 
ludzkich - w urnie. opatrzonych pieczęcią organu wy
mienionego w § 3. 

§ 5. Zwłoki lub szczątki zwłok ludzkich kolej prze.. 
wozi w wagonach krytych. 

§ 6. ' Do jednego wagonu mo~ być załadowanych 
kiJka trumien oraz urn, nadanych ·do przewozu na pod
.ta wie jednego listuprz4ilwozowego. 


