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USTAWA 

z dnia 17 maja 1989 r. 

o Izbach lekarskich. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólpe 

Art.. 1. 1. Tworzy się samorząd lekarzy. 

2. Samorząd lekarzy jest niezależny w wykonywaniu 
swych zadań i podlega tylko przepisom ustawy. 

3. Jednostkami organizacyjnymi samorządu lekarzy 
posiadiijącymi osobowość prawną są: Naczelna Izba Lekar
ska i okręgowe izby lekarskie. 

Art. 2. 1. Siedzibą Naczelnej Izby Lekarskiej i jej 
organów jest miasto stołeczne Warszawa. 

2. Okręgowa izba lekarska działa na obszarze jedne
go lub więcej województw. 

, 3. Obszar działania poszczególnych _ okręgowych izb 
lekarskich oraz ich siedziby ustala Naczelna Rada Lekar
ska, uwizględniaijąc potiział terytorialny państwa. 

4. Wojskowa Izba Lekarska, Izba Lekarska Minister
stwa Spraw Wewnętrznych oraz Kolejowa Izba Lekarska 
mają uprawnienia i obowiązki okręgowej izby lekarskiej 
działają na terenie całego kraju. 

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o lekarzu, na
leży przez to rozumieć również lekarza dentystę. 

-
Rozdział 2 

Zadania I zasady działania samorządu lekarzy 

Art. 4. 1. Zadaniem samorządu lekarzy jest w szcze-
gólności: ' 

1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i su
miennym wykonywaniem zawodu lekarza, 

2) ustanawianie obowiązujących wszystkich lekarzy za
sad etyki i deontologii zawodowej oraz dbałość o ich 
przestrzeganie, 

3) reprezentowanie i ochrona zawodu lekarza, 

4) integrowanie środowjska lekarskiego, 

5) zajmowanię . stanowiska w sprawach stanu zdrowot
ności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz 
organizacji ochrony zdrowia, . 

6) współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami 

wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w 
kraju i za granicą, 

7) prowadzenie instytucji samopomocowych i innych 
form pomocy mater~alnej dla lekarzy i ich rodzin, 

8) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą izb 
lekarskich, 

9) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi 
przepisami. 
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2. Zadania określone w ust . s amorząd lekarzy Wy- , 
konuje w szczególności prze~: 

1) stwierdzanie prawa wykonywania zawodu lekarza 
prowadzet).ie ' rejestru lekarzy, 

2) negocjowanie warunków pracy i płac,~ 

3) sprawowanie orzecznictwa w przedmiocie orzekania 
o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza, 

4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej, 

5) prząvodniczenie komisjpm konkursowym w konkur· 
jSach na stanowis!ko ordynatora i uczestnictwo w kon
kursach na inne kierownicze stanowiska \ w służbie 
zdrowia, I 

6) opiniowanie projektów , ustaw dotyczących ochrony 
mrowia i przepisów dotyczącycn wykonywania za
,wodu lekarza bądź występowanie o ich wydanie, 

7) opiniowanie i wnioskowariie w sprawach kształcenia 
przed-ipodyplomowego lekarzy i w innych zawodach , 
medycznych, 

8) Rrowadzenie badań dotyczących ochrony zdrowia i 
wykonywania zawodu lekarza, 

9) sprawowanie sądownictwa lekarskiego w zakresie od
powiedzialności zawodowej lekarzy oraz sądownictwa 
polubownego, , 

10) _ występowanie w obronie interesów indywidualnych 
i zbiorowych członków samorządu lekarzy, . 

11) współdziałanie z orgahami władzy i administracji pań
stwowej, , samorządu terytorialnego, organizacjami 
politycznymi, ,związkami zawodowymi oraz innymi 
organizacjami społecznymi w sprawach dotiYczących 
ochrony zdrowia ludności i · warunków wykonywania 
zawodu lekarza. 

Art. 5. Uprawnienia samorządu lekarzy wymienione 
'VI ar,t. 4 ust. 2 pkt 2 i. 10 nie naruszają uprawnień związ
ków zawodowych wynikających z ustawy o związkach za
wodowych i Kodeksu pracy. 

Art. 6. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, po za
Sięgnięciu op~nii NaczeLnej Rady Lekarskiej, w drodze 
rozporządzenia, określi: 

l) tryb postępowania w sprawach stwierdzania prawa 
wykonywania zawodu lekarza i prowadzenia rejestru 
lekarzy, 

, 2) organizację komisji i . tryb orzekania o niezdolności 
do wYkonywania zawodu lekarza. 

Art. 7. 1. Kadencja organów i~b lelkarskich trwa 
,4 'lata. 

2. Tę samą funkcję w organach izb lekarskich ·można 
pełnić nie dłużej niż przez dwie następujące po sobie 
kadencje. ' 

3. Wybory do organów izb lekarskich odbywają się 
'VI głosowaniu tajnym pl'--.zy nieograniczonej liczbie kandy-
datów. ' 

4. Czyn~e prawo wyborcze przysługuje wszystkim 
członkom izb ' lekarskich, z wyłączeniem lekarzy zawieszo
nych w prawie wykonywania zawodu. 

5. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim 
członkom izb lekarskich, z wyłączeniem lekarzy ukaranych 
k.arą wymienioną w art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3. 

6. Na członków ,sądów lekarskich mogą kandydować 
lekarze wykonujący zawód , nieprzerwanie co najm,niej ,o~ 

7- lat. 

Art. 8. Mandat członka organu izby lekarskiej wy- ,..:
gasa wskutek: 

l) śmierci, 

2) zrzeczenia się mandatu, 

3) skreślenia z listy członków iżby lekarskiej, 

4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru, 

5) utraty obywatelstwa polskiego, 

6) ukarania prawomocnym orzec:zeniem sądu lekarskiego ' 
)tarami 'określonymi wart. 42 ust. 1 pikt -3 i 4, 

7) skazania prawomocnym wyrokiem na karę dOdatkową 
pozbawienia praw pui?licznych lub zakazu wykonywa
nia zawodu lekarza. 

Art. 9. Uchwały organów samorządu lekarzy podej
mowane są zwykłą większością głosów, przy obecno$ci 
co najmniej połowy członków danego organu. 

Art. 10: l. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej 
może zaskarżyć do Sądu NaJwyższego sprzeczną z prawem , 
uchwałę organu okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej 
Izby Lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem. 5,ąd 
Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę w mocy bądż 
ją uchyla. ' 

2. Minister Zdrowia -i Opieki Społecznej może zwrócić 
się do Krajowego Zjazdu Lekarzy lub do Naczelnej Rady 
Lekarskiej o podjęcie uchwały w sprawie należącej do 
właściwości samorządu lekarzy. 

3. Wniosek, o' którym mowa w ust. 2, powlDlen roz
patrzyć najbliższy Krajowy Zjazd Lekarzy, a Naczelna 
Rada Lekarska - w t elTminie miesiąca od dnia jego 
wpływu. 

Art. 11. Naczelna Izba Lekarska i okręgowe izby 
lekarskie mają ,prawo używania pieczęci urzędowej. 

Rozdział , 3 

Prawa i obowiązki członków 

Ąrł. 12. 1. Na listę członków okręgowej izby lekar
skiej wpisuje się lekarzy spełni(łjących łącznie następują~ 
ce waruriki: 

l) posiadających prawo' wykonywania zawodu lekarza, 

2) zamierzających Wykonywać lub wykonujących zawód' 
na 'obszarze działania izby. 

2. Lekarzy spełniających warunki określohe w ust: 1 
pkt 1, lecz nie ' wykonujących zawodu, wpisuje się na listę 
na ich wnioseIc- ' 

3. W razie wykonywania zawodu na obszarze działa- ' 
nia 'dwóch lub więcej . ókręgpwych izb lekarskich, lekarz 
podlega wpisowi na listę członków wybranej przez sieQie 
izby. 

Art. 13. Skreślenie z listy członków okręgowej izby 
lekarskiej następuje wskutek: 

1) śmierc i, 
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2) pozbawienia prawa wykonywania zawodu: 
- z mocy orzeczenia sądu lekarskiego lub wyroku 

sądowego, 

- z powodu niezdolności do wykony~ania zawodu, 

3) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, 

4) przeniesienia na teren innej izby. 

Art. 14. 1. Do uchwał samorządu lekarzy w sprawach 
stwierdzania prawa wykonywania zawodu bądź jego po
zbawiania z powodu niezdolności do wykonywania . zawo
dU. stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administra
cyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych. 

2. Na uchwałę, o której mowa w ust. 1, służy zainte
resowanemu skarga do Naczelnego Sądu Administracyj
nego. 

~. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może zaskar
żyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego prawomocną 
uchwałę organów samorządu lejkarzy w sprarwach, o iktó
rych mowa w ust. 1, z powodu jej niezgodności z prawem 
w trybie określonym w Kodeksie }?Ostępowanła administra
cyjnego. 

Art. 15. Członkowie samorządu lekarzy obowiązani są 
1>tz~strzegać : 

1) zasad etyki i deontologii oraz innych przepisów zwią
zanych z wykonywaniem zawodu lekarza, 

2) uchwał wład'~ i organów samorządu lekarzy. 

A.J;t. 16. Członkowie 'samorządu lekarzy mają prawo: 

1) wybierać i być wybieranymi do organów samorżądu 
lekarzy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 i 5, 

/2) korzystać z pomocy izb lekarskich w zakresie rozwija
nia kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienia właści-
wych warunków wykonywania zawodu, • . 

3) korzystać z ochrony i pomocy prawnej organów izb 
lekarskich, 

4) korzystać ze świadczeń instytucji izb lekarskich i dzia
łalności samopomocowej. 

Art. 17. 1. Członkowie organów izb lekarskich pełnią 
$wojeobowiązki społecznie. 

2. Na wniosek okręgowej. lub Naczelnej Rady Lekar
skiej zakład pracy obowiązany jest zwoInić od pracy pni.
cownika pełniącego określoną funkcję z wyboru w orga
'nach ' izb lub wykonującego czynności na rzecz izby, bez 
prawa do wynagrodzenia. 

3. Izby lekarskie określają zasady i tryb zwrotu kosz
tów podróży oraz innych uzasadnionych wydatków ponie
sionych przez członków samorządu w związku z 'Wykony
waniem czynności na rzecz izb. 

Art. 18. 1. Zakład pracy nie może wypowiedzieć 
umowy o pracę lekarzowi pełniącemu funkcję z 'Wyboru 
w organach izb lekarskich, o których mowa wart. 20 
pkt 2-5 oraz wart. 31, w czasie jej pełnienia, bez uzyska
nia zgody właściwej rady. lekarskiej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się W przypaakach 
Określonych W ę,rt. 40 KoaekS\l pracy. ' 

3. Zakład pracy nie może wypowiedzieć lekarzowi, 
o którym mowa w ust. 1, warunków pracy i płacy na jego 
niekorzyść, chyba że zachodzą przycźyny okre~lone w 
art. 43 Kodeksu pracy: . 

Rozdział 4 

Okręgowe izby lekarskie 

Art. 19. Okręgową izbę lekarską stanowią lekarze 
wpisani na listę jej członków. 

Art. 20. Organami okręgowej izby lekarskiej są:, ' 

1) okręgowy zjazd lekarzy, 

2) okręgowa rada lekarska, 

3) okręgowa komisja rewi~yjna, 

4) okręgowy sąd lekarski; 

5) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej. 

Art. ' 21. 1. Najwyższą władzą okręgowej izby lekar
skiej jest okręgowy zjazd lekarzy. W zjeżdzie l;lczestniczą 
członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich de
legatów, a także z głosem doradczym -, nie będący-dele
gatami członkowie ustępujących organów okręgowej ' i~by 
lekarskiej. 

2. Delegatów 'wybiera się na zellraniac.h zwołanych ' 
w poszczególnych rejonach, obejmując;ych części obszaru 
działania izby. Zasady podziału izby n~ rejony ustala 
okręgowa rada lekarska. 

3. Mandat delęgata trwa 4 lata. 

Ad. 22. 1. Okręgowa rada lekarska zwołuje co roku 
okręgowy zjazd lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawo
zdawczo-wyborczy. 

2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy zwołuje 

okręgowa rada lekarska: . 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej. 
" 

3) na wniosek okr~mowej komisji rewizyjnej, 

4) - na 'wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby 
lekarskiej. ' 

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy powinien 
być zwołany w ciągu miesi~ca od dnia wpływu wniosku 
w sprawie jego zwołania. 

4, Nadzwyczajny okręgowy zjazd lekarzy obraduje 
nad sprawami, dla których 'zo~tał zwołany. 

Art. 23. Okręgowy zjazd lekarzy w , szczególności: 

1) podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem 
działania izby, 

2) ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwa
la budżet izby, 

3) rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawo
zdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji 
rewizyjnej, okręgowego sądu lekąrskiego i okręgo

wego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, 

4) ustala organizację organów izby i tryb . ich działania, 

5) ustala liczbę członków o.rganów izby i zastępców 

okręgowego r~ec~nik" odpowięd7<i.alno$~~ ~awodQweji 

. ' 
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6) do.konuje wyboru przewodniczącego i członków okrę
gowej rady lekarskiej, członków , o.kręgowej komisji 
rewizyjnej, ' członków okręgowego. sądu lekarskiego 
o.raz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zaw'o
dowej i jego zastępców, 

7) dokonuje wybor}! , delegatów na Krajowy Zjazd Le
karzy. 

Art. 24. 1. Okręgowa rada lekarska wybiera spośród 
swoich czronków prezydium. Prezydium okręgowej rady 
lekarskiej stanowią: przewodniczący ' oraz wybrani ,przez 
radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie. 

2. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imie
niu rady w sprawach ókreślonych uchwałą raUy. 

Art. 25. Okręgowa rada lekarska kieruje działalnością 
izby w okresie pomiędzy okręgowymi zjazdami lekarzy; 
a w szczególności: ' 

1) wykonuje zadania i czynności określone wart. 4 ust. 
pkt 1 i 3-'-9 oraz ust. '2 pkt 1-8, 10) 11, 

2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy, 

3) sporządza sprawozdania z wy~onani'a budżetu, 

, 4) składa przed okręgowym , zjazdem lekarzy roczne i ka~ 
dencyjne sprawozdania z działalności, ' 

5) prowadzi bieżące sprawy iZ,by, 

{i) wykonuje zadania zlecone przez Naczehią Radę Le
karską, 

Art. 26. Przewodniczącemu okręgowej komisji rewi
zyjnej, przewodniczącemu okręgowego sądu lekarskiego 
oraz okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodo
wej służy prawo do udziału w posiedzeniach okręgowej 

- I rady lekarskiej i jej prezydium. 

1) 

2) 

3) 

1) 

2) 

Art. 27. Okręgowa, komisja rewizyjna: 

kontroluje działalność finansową i gospodarczą izby, . , 

przedstawia sprawozdania z działalności kontrolnej 
okręgowemu zjazdowi lekarzy, 

występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium 
okręgowej radzie lekarskiej. 

Art. 28. Okręgowy sąd lekarski: 

roopartruje ' sprawy z zakre'su odpowiedzialności zawo
'dowej leka,rzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne, 

składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu 
zjazdowi lekatzy~ 

Art. 29. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawo
dowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzial-
ności zawodowej lekarzy. ) 

Rozdział 5 

Naczelna Izba Lekarska 

Ad. 30. Najwyższą władzą samorządu lekarzy jest 
Krajowy Zjazd Lekarzy. 

Art. 31. Organami Naczelnej Izby Lekar!?kiej są: ' 

1) Naczelna Rada Lekarska, 

2) N~Cj1:eln51 l(9misja Rewi~yjna, 

3) Naczelny Sąd Lekarski, 
4) Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. 

Art. 32. 1. W Krajowym Zjeździe Lekarzy biorą 
udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy lekarzy 
oraz z głosem doradczym - nie będący 'delegatami człon-
kowie ustępujących organów Izby. ) . 

-1.Uczbę delegatów z poszczególnych izb lekarskich 
określa Naczelna Rada· Lekarska zgodnie z regulaminem, 
Cli którym mowa wart. 35 ust. 1 pkt 6. 

3. Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Naczelna Rada Le
karska co 4 lata. 

, 4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy zwołuje Na-
czelna Rada Lekarska: 

1) z własnej inicjatywy, 

2) na' wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej, 

3) na wniosek ,co najmniej 1/3 okręgowych rad lekar
skich. 

5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w 
ciągu 3 miesięcy od ' dnia wpływu wniosku 'o zwołanie 
Zjazdu i obraduje nad sprawami, dla których został zwo-
łany. ' 

Arj. 33. Krajowy Zjazd Lekarzy w szczególnośCi; 

1} uchwala zasady etyki i deon'tologii zawodowej, 

2) uchwala program działalnośCi samorz~du lekarzy, 

3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Naczelnej Rady 
Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego 
Sądu Lekarskiego ' i Naczelnego Rzecznika Odl!0wie
dzialności Zawod,owej, 

4) , uchwala regulaminy naczelnych organów Izby, 

5) ustala licz})ę członków organów Izby i -zastępców Na
czelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 

6) wybiera Prezesa i czło~ków Naczelnej Rady Lekar
skiej, członków Nacźehiej Komisji Rewizyjnej, człon
ków Naczelnego Sądu Lekarskiego oraz Naczelnego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego za
stępców, 

7) , ustala ' zasady podziału skład}d członkowskiej. 

Art. 34. 1. W skład NaCzelnej Rady Lekarskiej~ 
wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej i członkowie 
wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy oraz przewodniczą
cy okr,ęgowych rad lekarskich. ' . 

2. Naczelna Rada Lekarska wybiera spośród swoich 
'członków Prezydium. Prezydium' Naczelnej Rady Lekar
skiej stanowi_ą: Prezes ~raz wY'brani przez Radę wicepre
zesi, sekretarz, skarbnik i członkowie. 

3. l>rezydium Naczelnej Rady Lekarskiej działa w 
imieniu Rady w sprawach określonych jej uchwałą. 

Art. 35. 1. Naczelna Rada Lekarska kieruje działal

nością samorządu l~karzy w okresie między Krajowymi 
Zj~zdamiLekarzy, a w szczególności: ' 

1) wykonuje uch~ały Kraj6wego Zjazdu Lekarzy, 
2) czuwa nad prawidłową realizacją zadań samorządu 

lekarzy, 
3) ko~rdynuje 

lekarskich, 
i nadzoruje działalność okręgowych rad 

/ 

, J 
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', ~) reprezentuje zawód lekarza wobec organów państwo
wych oraz organizacji politycznych i społecznych, 

5) uchwala ramowe 'regulaminy organizacji i tryb dzia
.łania orgąnów okręgowych izb lekar-skich, 

6) ,uchwala regulamin wyborów do organów samorządu 
lekarzy oraz tryb , odwoływania tych organów i ich 
członków, 

7) określa zasady podejmowania uchwał przez organy 
samorządu lekarzy, 

8) uchwala zasady g'ospodarki finansowej samorządu 
lekarzy, , -

9) określa wysokość składki cz!onkowskiej, 

10) wybiera Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Na
czelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, je
żeli ich, mandat wygasł w czasie kadencji, 

11) rozpatruje odwołania od uchw,ałpkręgowych rad le
karskich, 

12) 

13) 

14) 

analizuje i opiniuje kierunki rozwoju ochrony zdrowia 
ludności, 

negocjuje warunki pracy i płac lekarzy, 

uchwala budżet Naczelnej Rady Lekarskiej oraz roz
patruje sprawozdania z jego wykonania. 

2. Naczelna Rada Lekarska uchyJii uchwały okręgo
wych rad lekarskich sprzeczne z prawem lub uchwałami , 

i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy. 

3. Na'Czelna Rada Lekarska moż~ zwrócić się do okrę
gowej rady lekarskiej o podjęcie uchwały w określonej 
sprawie .należącej do zakresu działania rady. Uchwała rady 
powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia doręczenia 
uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej. 

4. Naczelna Rada Lekarska wydaje Biuletyn i Gazetę 
Leka'rską· 

Art. ' 36. Naczelna Rada Lekarska przedstawia Radzie 
MinistrÓw coroczne informacje o działalności samorządu 
lekarzy. 

,Art. 37. Przewodniczącemu Naczelnej Komisji Rewi
zyjneJ, Przewodniczącemu Naczelnego Sądu Lekarskiego 
oraz Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodo
wej służy prawo do udziału w posiedzeniach Naczelnej 
Rady Lekarskiej i jej Prezydium. 

Art. 38. ' Naczelna Komisja Rewizyjna: 

1) kontroluje finansową i gospodarczą działalność Na-, 
czelnej Izby Lekarskiej, 

2) przedstawia ' sprawozdania z działalności kontrolnej 
Krajowemu Zjazdowi Lekarzy" 

3) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdo
wi Le~arzy. 

Art. 40. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawo
dowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzial
ności zawodowej lekarzy. 

Rozdział 6 

Odpowiedzialność zawodowa 

Art. 41. Członkowie samorządu lekarzy podlegają 
odpowiedzialności zawodowej przed s'ądami lekarskimi za 
postępowanie sprzeczne z zasadami etyki i deontologii za- , 
wodowej oraz za naruszenie przepisów o wykonywaniu 
zawodu lekaJ;'za. 

Art. 42. 1. Sąd lekarski może orzekać następujące 
kary: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) zawieszenie , prawa wykonywania zawodu lekarza na 
okres od sześciu miesięcy 00 trzech lat, 

, / 

4) pozb!łwienie prawa wykonywania zawodu. 

2. Lekarzowi ukaranemu przez Naczeln'y Sąd Lekarski 
w ' II instancji karą wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4 przy
sługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu Najwyższego 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz 
z uzasadnieniem. 

Art. 43. 1. Lekarz, wobec którego sąd lekarski orzekł 
w I instancji karę wymienioną wart. 42 ust. 1 pkt 3 i 4; 
może być przez tensąd tymczasowo zawieszony w czyp.
noś ciach zawodowych. Postanowienie o zawieszeniu wy
daje sąd lekarski z urzędu lub na wniosek rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej. ' 

2. Postanowienie sądu lekarskiego o tymczasowym 
zawieszeniu jest natychmiast wykonalne. Jeżeli okres tym
czasowego zawieszenia 'trwa dłużej niż trzy miesiące, Na~ 
czelny Sąd Lekarski bada z urzędu zasadność zawieszenia. ' 

Art. 44. 1. W razie uniewinnienia l,ub umorzenia po
stępowania w drodze rewizji nadzwyczajnej lub w wyniku ' 
wznowienia postępowania, lekarzowi przyśługuje w sto
sunku do okręgowej izby lekarskiej roszczenie o odszko
dowanie. ' 

, 

2. Roszczenie> wygasa w razie niezłożenia wniosku 
w terminie rocznym od daty uprawomocnienia się orze
czenia. 

, 3. W sprawach roszczeń o odszkodowanie orzeka sąd 
powszechny. 3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komi

sji rewizyjnych, 

4) zgłasza wniosek o udzfelenie absolutorium Nacz'elnej 
Radzie Lekarskiej. 

Art. 39. Naczelny S~d Lekarski: 

Art. 45. N a wniosek lekarza orzeczenie o uniewinnie
niu lU:b umorzeniu postępowania w ' sprawie z zakresu, od

' powiedzialności zawodowej podlega opublikowaniu w 
organie prasowym samorządu lekarzy. 

1) rozpatruje, sprawy z zakresu odpowiedzialności zawo
dowej lekarzy, 

2) składa Naczelnej Radzie Lekarskiej okresowe infor
macje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności za-
wodowej, -- ' 

, Art. 46. 1. Sprawy odpowiedzialności zawodOWej le
karzy rozpatrują okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd 
Lekarski. ' 

2. Okręgowe sądy lekarskie orzekają , we wszystkich 
sprawach jako I instancja, 'z tym że w Sprawilth odpowie-
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<izialności ,zawodowej <;;złonków okręgowej rady lekarskiej 
i okręgowej komisji rewizyjnej orzeka . okręgowy sąd le
karski wyznaczony przez Naczelny Sąd Lekarski. , 

3: , Na?zelny Sąd Lek~rski: 

1) rozpatruje odwołania . od orzeczeń pkręgowych sądów 
lekarskich, 

2) orzeka Jako I instancja w ,sprawach odpowiedzialności 
zawodowej członków: Naczelnej Rady Leka:(skiej, Na
czelnej Komisji Rewizyjnej, Naczelnego Sądu Lekar- -

-skiego, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Za
wodowej i jego zastępców, a taUe okręgowych sądów 
le,\{.arskich oraz ' okręgowych rzeczników odpowied;z:ial-
no.ści ząwodowej.i ich zastępców, . 

3) rozpatruje w innym składzie ' odwołania od orzeczeń 
wydanych w trybie określonym w pkt 2; . 

Art. 47. 1. Kary nagany i zawieszenia prawa wyko
nywania zawodu pociągają ża sobą ,utratę p;rawa ' wybie
ralności do. organów izb leka'fskich do czasu . 'usunięcia' 
z rejestru wzmianki o ukaraniu. 

2. Lekarz zawieszony w czynnośoach zawodowych 
riie może wykonywać praktyki lekars1fiej w żad~~j fonnie. 

3. Kara pozbawienia prawa wykonywania zawodu po
woduje skreślenie z listy członków okręgowej izby lekar
'skiej bez prawa ubiegania się o ponowny wpis. 

4. W razie prawomocnego ukarania karą wymienioną 
wart. 42 ust. 1 pkt 3 i 4, stosuńek' pracy lekilrza wygasa 
z mocy prawa. Wygaśnięcie ):0 pociąga za sobą skutki, 
jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem ' umowy o pracę 
bez wypowiedzenia z winy pracownika. . 

Art. 48. Postępowanie ' w ' przedmiocie odpowiedżial
noŚcizawodowej o ten ' sam czyn toczy się niezależnie od 
postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego, 
wszczętego w jednostce organizacyjnej, iN której przepisy 
szczególne przewidują takie postępowanie. Może jednak 
być ono zawieszone do czasu ukończenia postępowania 
karnego. . 

Art. A9. 1. Postę,powania. w przedmiocie odpowie
dzialnoścł zawodowej nie wszczyna się, a ws;z:częteuma
rZil, jeżeli zaszła· dkolicżność, która . według Kodeksu po-
stępowania karnego wyłącza ściganie . . 

2. W raZ'ie śmierci obwinionego. przed ukończeniem 
postępowania dyscyplinarnego, toczy się ono nadal, jeżeli 
zażąda ,tego - w terminie dwumiesięcznym od dnia zgonu 
obwinionego --,. jego małż.onek, krewny w linii ' prostej, 
brat lub siostra. 

Art. 50. ' 1. Od prawomocnego orzeczenia w przed
miocie odpowiedzialności zawodowej rewizję nadzwyczaj
ną do Sądu Najwyższego może wnieść również Minister
Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Prezes Naczelnej Rady ' 
Lekarskiej. 

2. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść ukaranego 
może być wniesiona w ciągu sześciu miesięcy od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia. 

Art. 51. 1. Nie można wszcząć postępowania w 
przedmioci,e odpowiedzialności zawodowej, jeżeli od c):1wili 
Pop,ełnieniii czynu upłynęły 3 lata. , . 

2. Jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, prze- . 
dawnienie odpowiedz~ah,lości zawodowej następuje Iiie 
wcześniej niż:przedawnienie karne. 

3. Bieg przedawnienia przerywa każda czynność.. rzecz
nika. 

' 4. Karalność przewinienia ustaje, jeżeli od iczasu jego 
popełnienia upłynęło pięć lat. 

Art. 52. Oskarżycielem w postępowąniu dotyczącym 

odpowiedzialności zawodowej jest właściwy rzecznik: od
powiedzialności zawodowej. 

Art. 53. Obwinióny może przybrać w postępowaniu 
dotyczącym .odpowiedzialności zawodo",ej obrońców spo
śród lekarzy lub adwokatów. 

Att. 54: Członkowie sądów lekarskich ' w zakresie 
orzekania są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz · 
obowiązującym zasadom etyki i deontologii . zawodowej: 

Art. 55. 1. Nacze'lna Rada Lekarska prowadzi rejestr ' 
ukaranych. 

2 . . Usunięcie z rejestru, wzmianki o ukaraniu nastę

puje z urzędu po upływie: 

1) trzećh lat od daty uprawomocnienia się orzeczenia o 
ukaraniu karą upomnienia lub nagany, 

2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia prawa wyko
nywania zawodu, jeżeli lekarz nie zostanie w tym 
czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko 
niemu postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 
ząwodowej. .' 

3. Nie usuwa się wzmianki o karze pozbawienia pra-
wa. wykonywania zawodu. t 

Art. 56. W skład Naczelńego Sądu Lekarskiego orze
kającEjgo w II instancji wchodzą sędziowie Sądu Najwyż
szego wskazani przez Pierwsze~o Prezesa Sądu ,Najwyż~ 

szego. 

Art. 57. 1. W $prawach nie uregulowanych w niniej
szej ustawie do postępowania w prżedmiocie odpowiedzial
ności zawodowej stosuje się odpowiednio przepisy Kodek-
su postępowania- karnego. -, 

2. Minister ZdroWja i 9pieki Społecznej, w porozu
m'ieniu z Ministrem ' Sprawiedliwości, w uzgodnieniu z Na
czelną Radą Lekarską, 'określa w drodze rozporządzenia 

szcze'gółowe prz8lPisy 'o organizacji i składzie sąd6w le
karskich, trybie postępowania w przedmiocie odpowie
dzialności zawodowej, prawach i obowiązkach stron 
i świadków, trybie wykonywania kar oraz o kosztach 
postępowania. 

Rozdział 1 

PolubóWne rozstrzyganie spor6w 

Art. 58. 1. Okręgowe sądy lekarskie, za pisemną 

zgodą stron, mogą .rozpatrywać - jako sądy polubowne
spory , między lekarzami , oraz między lekarzami a innymi 

\ pracownikami służby zdrowia, a także między lekarzami 
a innymi og,obami lub instytucjami służby zdrowia, jeżeli 

spory ., te dotyczą wykonywania zawodu lekarza. 



,P.;:, ' <-- )f!P%? 

/ ' , 

Dziennik Ustaw Nr 30 - 487 

2. W przypadkach, o kt.órych mowa w ust. l, sądy . 
lekarskie ' stosują odpowiednio przepisy Kodeksu postępo
wania cywilnego o s,:!dach polubownych. 

Rozdział' 8 

Majątek i gospodarka finansowa 

Art. 59. 1. Majątek izb lekarskich stanowią: fundusz 
oraz ruchomości i nieruchomości. 

2. Na fundusz izb lekarskich składają się: 

1) składki człónkowskie, 

2) . zapisy, darowizny, dotacje, 

3) wpływy z działalności gospodarczej, 

4) -inne wpływy. 

. 3. Majątkiem i funduszem izb zarządzają okręgowe 

rady lekarskie i Naczelna Rada Lekarska. 

. Art. 60. Izby lekarskie otrzymują z budżetu państwa 
środki finansowe na pokrycie kosztów tych czynności 

określonych w ustawie, które dotychczas były w_ykonywa
ne przez organy administracji ·państwowej. 

Art. 61. Nie opłacone w terminię składki członkow
skie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzial
ności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów . 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Rożdział 9 

Zmiany w przepisa~h obowiązujących, przepisy szczególne, 
przejściowe i końcowe 

. Art. 62. W ustawie z dnia 28 października 1950 r. 
o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 458 i Nr 53, 
poz. 489 oraz z 1956 r. Nr 12, pOlZ: 61) wprowadza się na
stępujące zm,iany: 

1) art. 3 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 3. 1. Cudzoziemcowi, który wykonywał zawód 
lekarza za granicą na pOdstawie tam obo
wiązujących przepisów/1ub spełniawarun
ki oKreślone wart. 2 pkt 1 i 2, Minister 
Zdrowia i Opieki Społl;cznej w uzgodnie
niu z Naczelną Radą Lekarską może ze
zwolić na wykonywanie tego zawodu oraz ' 
zatrudnienie w zakładach społecznych 

służby zdrowia na zasadach określonych 
w zezwoleniu. 

2. Osoba określona w ust. 1, której wydano 
zezWolenie na wykonywanie zawodu le
karza, zostaJe wpisana do rejestru lekarzy 
okręgowej izby lekarskiej terenowo właś- . 
ciwej ze względu na miejsce wykonywa
nia zawodu i podlega przepisom o izbach 
lekarskich, z wyjątkiem korzystania z 
biernego ·prawa wyborczego."; 

2) art. 4 ?trzymuje brzmien~e: 

"Art 4. 1. Przed rozpoczęciem wykonywania zawodu 
lekarz obowiązany jest przedstawić okrę
gowej radzie le'kMskiej, na którego 

Poz. 1S8 

obszarze zamierza wykonywać zawód, 
dowody posiadania warunków określo

nych w art. 2 bądź art. 3 ust. 1. 

2. Na podstawie przedstawionych dowodów 
okręgowa rada lekarska wydaje lekarzowi 
zaświadczenie o prawie wykonywania za
wodu. 

3. Lekarz, ' który zgłosił zamiar wykonywa
nia zawodu po upływie pięciu lat od 
ukończenia studiów lekarskich lub który 
prz~rwał wykonywanie zawodu na okres 
dłuższy !li ż pięć lat, może być zo,bowiąza
ny przez 'okręgową radę lekarską ' do 
uprzedniego odbycia przeszkolenia. Pro
gram i zasady przeszkolenia ustala okrę- . 
gowa rada lekarska."; 

3) art. 6 skreśla się; 

4) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 8. 1. Lekarza posiadającego prawo wykonywa
nia zawodu, u któreg,o ujawni.ono niedo
stateczne przygotowanie ' zawodowe, okrę- . 
go~a rada lekarska może zob'o;viązaćdo 
odbycia przeszkolenia uzupełniającego , 

pod rygorem utraty prawa, do wykonywa
nia zawodu; 

2. Program i zasady przeszkolenia, o którym 
mowa w ust. 1, ustala okręgowa rada le- . 
karska."; 

5) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 9. 1. Lekarz ujawniający niezdolność do wyko
nywania zawodu, wywolaną chorobą psy
chiczną, narkomanią, alkoholizmem, ,nie
dołęstwem lub kalectwem, mO'Że by~ po
zbawiony przez okręgową radę. lekarską 
prawa wykonywania zawodu na stałe 

bądź ila okres trwania niezdolności na ' 
pOdstawie orzeczenia specjalnej komisji. 

2. W przypadku gd.y lekarz odmawia pod
dania się badaniu przez komisję, o której 
mowa w ust. 1, lub gdy okręgowa rada 
lekarska na ' podstawie wyników postępo
wania wyjaśniającego uzna, że dalsze wy
konywanie zawodu przez lekarza grozi 
niebezpieczeństwem dla osób przez niego 

- leczonych - okręgowa rada lekarska 
- może zawiesić lekarza w prawie wykony-

wania zawodu. 

3. Postępowanie w sprawach pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu jest poufne. 

4. Szczegółowe . zasady i tryb postępowania 
w sprawach dotyczących pozbawienia 
prawa wykonywania zawodu ustali Mini
ster Zdrowia i Opieki' Społecznej po za
sięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekar
skiej." ; 

6) w art. 26 ust. 4 skreśla się; 

7) art. n , skreśla się. 

Art. 63. 1. 00 czasu wydania przeplsow wykonaw
czych na podstawie ustawy zachowują moc obowiązującą 
przepisy :wydane na podstawie ustawy z dnia 28 paździer-

c;; - .1 
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nika 19.50 r. o żawodzie lekarza (Dz. U. Nr 50, poz. 4SB 
i Nr!13, poz. 489 oraz z , 195() r. Nr 12, poz. 61). 

2. Do czasu ustalenia zasad etyki i deontologii zawo
dowej, o których mowa wart. 41; sądy lekarskie stosują. 
uZbiór zasad· Eltyczno-deontólogicznych polskiego lekarza" . 

Art. 64. W rozporządzehiu Prezydenta Rzeczypospo
litej ~z dnia 10 czerwca 1927 f; o wytkonywaniu praktyki 

· dentystyC'LIlej (Dz. U . . z1934 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 110, 
poz. 976, z '1938 r. Nr 91, poz. 628 -i z 1947 r. Nr 27, 
poz. 104) Wiprowadza się naSltępującą zmianę: . 

art. 6 otrzymuje brzmienie: . 
. "Art. 6. 1. Przed rozpoczęciem wykonywania prakty

ki lekarsko-dentystycznej lekarz dentysta 
,obowiązany j~st przedstawić ok.ręgowej . 
Tadżie l~arskiej, na której obszarze za
mierza wykony;wać zawód, dowody posia
dania waruD'ków określonych wart. 1 
,lub 2. 

2. Na podstawie przedstawionych dowodów 
okręgowa rada lekarska wydaje lekarzowi 
dentyście zaświadczenie o prawie wyko
nywania zawodu. 

3. Lekarz dentysta, który zgłosił zamiar wy-
. k:onywania zawodu po upływie pięciu lat 
od ukończenia studiów lub który prżerwał 
wykonywanie zawQdu. na okres dłuższy

niż pięć lat, może być zoJ:)'owią.zany przez 
okręgową radę lekarską . do uprżedniego 
odbycia przeszkolenia. Program i zasady 
przeszkolenia ' ustala okręgowa rada le
karska." 

Art. 65. 1. Lekarze pełniący zawodową lub okresową 
· służbę wojskową, na czas tej służby, podlegają wpisowi 
na listę Wojskowftj Izby Lekarskiej z siedzibą w Warsza

,wie, której rada stwierdza im prawo wykonywania . zawo
du, jeżeli nie uzyskali go wcześniej, a spełniają warunki 

· określone w odrębnych przepisach. '. 
2. Lekarze pełniący służbę w jednostkach organizacyj

nych podległych MinistroWi Spraw Wewnętrznych podle
gają Wpisowi na li{)il:ę izby lekarskiej Ministerstwa' Spraw 
Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie, której rada 
stwierdza im prawo wykQnywania zawodu, jeżeh nie uzy
skaHgo wcześniej, a spełniają . warunki określane w od
rębnych przepisach. 

3. Lekarze zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych 
ko!ejowej' służby zdrowia podlegają wpisowi na listę Kole
jowej Izby Lekarskiej z siedzibą 'w Warszawie, której rada 
stwierdza im prawo wykonywania zawodu, jeżeli nie uzys-

· kaIi gowcze~niej, a spełniają warunki określone w odręb-
nych przepisach. . 

4. stosunek służbowy oraz wynikające z niego prawa 
i obowiąZki, a także odpowiedzialność za przewinienia 
związane z wykonywaniem zawodu lekarzy, o których 
mowa w ust~ 1, 2 i 3, określają odrębne przepisy. 

5. W stosunku do Jekarzy, Q których mowa w ust. 1, 
2 i 3, przepisów art. 4 ust. 2 .. pkt 2, 3, 5, 7 i 10 .oraz art. 35 
ust. 1 pkt 13 nie stosuje się, a w stosunku do lekarzy 
wymienionych w ust. 1 i 2 nie stOsuje ,Się ponadto pr~e
pi sów art. 18 .. 

. 6. Uprawn.ienia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, 
o których mowa wart. 10' ust. 1 i 2, art. 14 ust. 3 i art. 50 
ust. 1, przysługują odpowiednio Ministrom: Obrony Naro
dowej, Spraw Wewnętrźnych oraz Transportu, Żeglugi 
Ł<\czności. 

, 7. Opiniowanie projektów ustaw dotyczących ochrony 
zdrowią i przepisów dotyczących wykonywania zawodu 
lekal1Zćl, w zakresiez'Wiązanym z Siłami ZJbro}nymi Polskie} 
Rzeczypospolitej Ludowej lub bezpośrednio obronnością 
albo :be~ie,czeńslwem państwa, należy do właściwości 

. Ministra Obrony Narodowej lU!b Ministra Spraw We
wnętrznych zgodnie z ich zakresem . działania. 

Art. 66. Sprawy wszczęte w myśl art. 8 i 9 ustawy · 
o zawodzie lekarza przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy i nie zakończone przekazuje sięwłaściwy-m okrę-
gowym izbom lekarskim, . 

Art. 67. 1. Czyny lekarzy i lekarzy dentystów, ' po
pełńlone przed wejściem w życie ustawy, ' a sta~ówiące 
w myśl przepisów dotychcz~sowych wykroczeniazawodo
we, tlważa się za przewinienia w zakresie odpoWiedzial
ności zaw9dowej w rozumieni.u niniejszej ustawy. _ 

2. Sprawy wszczęte przez komisje kontroli zawoclo
wej, a nie zakończone prawomocnie, są prowadzone dalej 
po ich przekazaniu sądom lekarskim według zasad ustawy. 

3. Sprawy wszczęte przez rzeczników dobra służby 

zdrowia bądż ' prowadzone przed komisjami kontroli ',zawo- _ 
dowej ulegają przekazaniu właściwym sądom lekarskill) 
w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ust~wy · 
są prowadzone dalej według zasad w niej okreś).o?ych. 

Art. 68. Rada Państwa, na wniosek Ministra Zdrowia 
L Opielki Społecznej, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Zrzeszenia 
Polskich Towarzystw Medycznych, powoła Komitet. Orga
nizacyjny Izb Lekarskich. 

Art. 69. 1. Zadaniem Komitetu, o którym mowa w 
art. 68, jest: 

, 
1) opracowanie projektu regułaminu 

wego Zjazdu Lekar.ty i regulaminu 
na ten Zjazd, 

", 
pierwszego Krajo. 
wyboru delegatów ' 

2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib okręgowych izb le-
karskich, 

3) zwołanie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych 
zJazdów okręgowych izb ·lekarskich oraz Krajowego 
Zjazdu Lekarzy do dnia 31 grudnia 1989 r. 

2. Do czasu wyboru krajowych organów samorządu 
lekarzy Komitet ma uprawnienia Naczelnej R<I;dy Lekar
skiej. 

3. Terenowe organy administracji państwowej o właś
ciwości ogólnej stopnia wojewódzkiego, na których terenie 
ustalono siedziby Naczelnej i okręgowych izb lekarskich, 
zapewnią warunkI 'lokalowe i techniczne niezbędne dla 
działalności izb. ' 

Art. 70. Do członków samorządu lekarzynie mają ża
stosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 195Q 'T. o odpo
wiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby 
zdrowia, (Dz. U. Nr 36, poz. 332). 

Art. 71. Ustawa wchodzi wżycie z dniem 1 stycznia 
1990 r., z tym że przepisy art. 68 i 69 wchodzą w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z: Surowiec 
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USTAWA 

z dnia 17 maja 1989 L 

o Funduszu Rozwoju Rynku 1 Demonopolizacji ' Handlu. 

Art. t. 1. Tworzy się Fundusz ROZwoju Rynku i De
monopol'izacji HancJlu, zwany dalej "Funduszem". , 

2. Zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków 
finansowych i gospodarowanie tymi środkami z przezna
czeniem na wspomaganie przedsięwzięć na rzecz demono
polizaCji handlu i wzrostu konkurencyj~ści na rynku 

2) podmiotów gospodarczych rozszerzających swojądz'ia- . 
'łalność na sferę handlu wewnętrznego i usług, zmo
'nopolizowaną przez inne ps>dmi'Oty, 

3) zakupów urządzeń zwiększających skuteczność 'Odbio
ru jakościowego, a takze prowadzenia działań na rzecz 
'Poprawy' poziomu obsługi klientów, 

---- oraz reali'zacji interesów lwnsulllentów. 4) realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych na rzecz prze
kształceń struktury sieci- obiektów handlowych, jej 
modernizacji i wyposazenia w nowoczesne ś:roa:ki 
techniczne, 

Art. 2. Fundusz ma osobowość prawną. 

, Art. 3. 1. Dochodami Funduszu są: 

1.) część wpływów uzyskiwanych Ze sprzedazy środków 
centralnych p.a pr,zetargach walutowych, nie prz'ekazy~ 
'Wana lIla Fundusz Rozwoju Eksportu, w wys'Okości ' 
uśtalonej przez Ministra Finansów w porozumieniu 
rL Ministrem Rynku ' Wewnętrznego, odpowiednio do 
wartości walut 'obcych odprzedawanych przez przed .. 
siębiorstwa eksportu wewnętrznego, 

2) Cźęść wpływów stanowiących róznicęmiędzy cenami 
krajowymi towarów rynkowych, których import został 
,sfinansowany ze środków centralnych, a koszfem 
importu, w wysokości Ustalonej przez Ministra Współ
!pracy ' Gospodarczej z Zagranicą w poro~umieniu z 
Ministrem' Rynku Wewnętrznego, stosownie do prze
!pisów o Funduszu Rozwoju Eksportu, 

3) odpisy w wysokości 'lfJ/o w stosunku rocznym od łącz
nej sumy wpłat wniesionych w systemie p,rzedpłat 

na samochody oS'ob:o'we, 

4) kwoty uzyskane z tytułu kar przewidzianych w prze
/PiSach o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycz-
lIlym w gospodarce narodowej, , 

5) opłaty za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących 
:za:opatrzen'ia mail:eriałowo-technicznego, , 

6) dochody z oprocentowania pozyczek i odsetek od 
zakupionych obligacj'ioraz otrzymane dywidendy, 

7) dobrowolne wpłaty jednioslek gospodarczych i inne; 
wpłaty na Fundusz. 

,2. Fundusz może zwiększać swoje środki w drodze 
prowadzenia działalności gosp.odarczej, w szczególności 

przez: 

1) uczestnictwo w spółkach, przedsiębiorstwach wspól
nych i mieszanych, 

2) emisję obligacji, 

3) zaciąganie pożyczek. 

Art. 4. 1. Fundusz realizuje zadania, o których mowa 
wart. 1 ust. 2, w szczególności :przez finansowe wspie
ranie: 

1) tworzenia ' nowych podmiotów gospodarczych prowa
dzących działalność handlową, konkurencyjnych w 
stosunku do już istniejących, 

5) działań zmierzających do szybkiego zwiększania pro
, :.dukcji na zaopatrzenie rynku, 

6) realizacji innych przedsięwzięć zwiększający~h kon
ikurencję i podaż, towarów na rynku, 

7) , tworzenia rezerw bilansowych materiałów towarów 
'oraz ich zagospodarowywania. 

2. Fundusz może przeznaczać posiadane środki na: ' 

1) udzielanie pozyczek, 

2) wnoszenie udziałów do spółek, 

3) nabywanie Obl'igacji ;i akcji jednostek gospodarczych, 
jezeli ich emisja jest związana z finansowaniem 
przedsięwzięć ' wymienionych w ust. 1. 

Art. 5. Organami Funduszu są Rada Nadzorcza 
Zarząd. 

Art. 6. 1. Radę Nadzorczą w składzie 7-9 osób po
wołuje i odwołuje. Minister Rynku Wewnętrznego. 

2. Do zadań Rady Nadzorczej nalezy: 

1) uchwalanie planów działalności Funduszu, 

2) ustaTanie kryteriów wyboru przedsięwzięć finanso- ' 
wanych ze środków Funduszu, 

3) zatWierdzanie wniosków Zarządu w sprawach ' emisji 
,obligacji i zaciągania pozyczek, 

4) dokonywanie kontroli i oceny działalności Zarządu, 

5) zatwierdzanIe rocznych sprawozdań Zarządu z dzia
łalności Funduszu i bilansów Funduszu, 

6) składanie Ministrowi Rynku Wewnętrznego rocznych 
sprawozdań z działalności Funduszu. 

3. Minister Rynku Wewnętrznego określaszczegóło
we zadania Rądy Nadztorczej. 

4. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej 
ustala Minister Rynku Wewnętrznego. 

Art. 7. 1. Zarząd F~nduszu stanowią Prezes i jeglO' 
zastępca, powoływani i odwoływani przez Ministra Rynku 
Wewnętrznego ;po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej. 

\2. Do zadań Zarządu nalezy: 

1)oprac'Owywanie planów dzialą,lności F\łpd~m, 

._) 
J 
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2) dokJonywanie wyboru przedsięwzięć do finansowania 
ze środków Funduszu, "-

3) gospodarowanie środkami Funduszu, z zastrzeżeniem 
upra~nień Rady Nadzorczej, 

4) kiontrolowanie wykorzystania ' pożyczek udzielonych 
ze środków Funduszu, 

5) składanie Radzie Nadwrczej sprawozdań z działal
-!IlOści, 

6) zatrudnianie pracowników Biura Funduszu. i ustalanie 
:warunków ich pracy i' płac. .., 

3. Zarząd udostępnia na żądanie Rady Nadzorczej 
wszelkie dokumenty . i materiały dotyczące działalności 
funduszu. 

4. Techniczno-organizacyjną obsługę Rady Nadzorczej 
i. Zarządu sprawuje Biuro Funduszu. ' . 

Art. 8. 1. Prezes Zarządu reprezentuje Fundusz nu 
zewnątrz. 

'2'. ' Prezes Zarządu może powołać pełnomocników, 
ustalając granice ich umocowania'. 

3. Do składania oświadczeń w zak.resi~ praw i obo
wiązków majątkowych Funduszu są upoważnieni: 

1) Pre,zes Zarządu lub je(Jo zastępca - ' samodzielnie, 

2) dwóch pełnomocników działających łącznie. 

Art. 9. 1. Fundusz tworzy fundusze: statutowy, rezelf
wowy oraz Specjalne/' jeżeli przewidują je odrębne prze-
~~ . 

2. ' Na fundusz -statutowy składają się w szczególności 
wartość netto środków trwałych, wartośd niematerialne 
i prawne oraz środki pieniężne zgromadzone z dochodów, 
o, których mowa wart. 3. 

3. Fundusz rezerwowy tworzy się z części zysku ,po
chodzącego z .operacji finansowych, udziałów, akcji i zar 
kup10nych obligacji. 

.. q 
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4. Koszty ' działalności Funduszu są pokrywane z do
chodów uzyskiwanych z oprocentowania pożyczek, z do
chodów od, wniesionych udziałów i z zyą.ku z przedsię

wzięćfinansowanych przy udziale Funduszu. 

5. Roczny bilans Punduszu podlega weryfikacji przez 
izbę skarbową wskazaną 'przez Ministra Finansów. 

6. Dochody z działalności Funduszu są zwolnione z 
podatku dochodowego. 

. I 

Art. 10. Szczegółowe zasady i tryb działania organów 
Funduszu oraz zasady ' jego gospodarki finansowej określa 
statut nadany przez Ministra Rynku Wewnętrznego w po
rozumieniu z Ministrem Finansów. 

. Art. 11. Minister Rynku Wewnętrznego składa Radzie 
Ministrów corocznie Informację ' o działalności Funduszu. ' i 

Art. 12. 1. Znosi ' się Fundusz Rozwoju Rynku. 

2. Fundusz przejmuje pozostałe środki FU,nd-uszu Roz
woju Rynku oraz jego zobowiązania ' i wierzytelności. 

Art. 13. W ~stawie z dnia 28 stycznia 1987 r. o prze
ciwdziała~iu praktykom monopolistycznym w gospodarce 
nar,odowej (Dz. U. Nr 3, poz. 18) wart. 20 w ust. 1 Wy
razy "Fundusz ~ozwoiu RYII1ku" zastępuje się wylfazami 
"Fundusz Rozwoju Rynku i Demonopolizacji Handlu". 

Art. 14. W ustawie z dnia .15 lutego 1989 r. o Fun
duszu Rozwoju Eksportu (Dz. U. Nr 6, poz. 32) wart. 5 
w us,t. 2 wyrazy :,Funduszu Rozwoju Rynku" zastępuje 
się wyrazami "Funduszu Rozwoju Rynku , i Demonopoli
zacji Handlu". 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1989 r . ., 

Przewodniczący Rady Państwa: w z: K. Balcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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USTAWA 

z dnia 17 maja 1989 r. 

o zlDlanie ustawy o ubezpieczeniach majątkowych i osob owych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 września 1984 r. o ubez
pieczeniach majątlwwych i osobowych (Dz. U. Nr -45, 
poz. 242) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart. 6: 
, . 

a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy ,,0 powierzchni do 0,5 ha" 
zastępuje się wyrazami "nie wchodżących w skład 
gospodarstwa rolnego", ' 

b) w ust. 1 pkt 4 skreśla się, 

c) ' ust. 2 skreśla się; 

2) , wart. 16 dotychczasową treść oznacza się ja,ko ust. 1 
i dodaje ust. 2 w brzmien'iu: 

,,2. Zakłady ubezpieczeń mogą równiei prowadzić 

9~iałalność ~ospodarczą · " i 

3) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
'" 1. Minister Finansów może również wyrazIc zg'odę 

na utworzenie zakładu ubezpieczeń w formie 
spółki."; 

4) w art. 22 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
,,1. Minister Finansów, wyrażając zgodę na utwqrze

nie niepaństwowego zakładu ubezpieczeń, określa 
terytorialny .i rzeczowy zakres jego działania, za
tWierdza statut w części dotycząc.ej tworzenia 
funduszów ubezpieczenIowych i systemu finanso
weg.o ubezpieczeń oraz określa ' minimalną wyso
kość. kapitału założycielskiego. Wyraż~jąc zg'odę 
na utworzenie niepaństw.owego zakładu ubezpie
czen, Minister Finansów InDie nałożyć obowią-



t) ,~, . P. -',. ... , 
:' 

Dziennik Ustaw_ Nr 30 -:,.' 491 

zek zawarcia przez ten zakład umowy reaseku
racyjnej w innym zakładzie ubezpieczeń. 

2. Zg~dy !v1inistra Finansów ~ymagają także zmia~ 
ny terytorialnego i rzeczowego zakresu działania 
zakład:u oraz zmiany statutu w części dotyczącej 
funduszów ubezpiec.zeniowych i systemu finanso
weg'o ubezpieczeń."; 

5) wart. 24 dodaje się ust. 3 w 'brzmieniu: 
,,3. Osoba zagraniczna, która wykonuje albo w ImIe

niu której są wykonywane roboty budowlane lub 
montażowe na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, jest obowiązana ubezpieczyć odpowie
dzialność cywilną związ-aną z prowadzeniem tych 
robót w polskim zakładzieubez:pieczeń."; 

6) w art. 26 w . ust. l , dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
,,3) nagradzanie osób" wyróżnia'jących się w zapobie- " 

gan4u powstawaniu szkód albo w zmmej'szaniu 
ich rozmiarów, a zwłaszcza w ratowaniu życia 

lub mienia."; 

1) wart. 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Do zadań rady ubezpieczeniowej należy w szcze

gólności ustalanie kierunków działalności zakłądu 
ubezpieczeń, zatwierdzanie planów technicznych 
ubezpieczeń, ogólnych warunków ubezpieczell 
umownych i taryf składek za te ubezpieczenia, 
zatwie,rdzan'ie planów działalności zakładu "ubez
pieczeń i sprawozdań z ich wykonania oraz oce
:na działalności zakładu ubezpieczeń, opiniowanie 
projektów a:któw normatywnych w zakresie ubez
pieczeń majątk'Owych i osobowych, a także opi~ 
niowanie projektu zmian statutu zakładu ubez
pieczeń i projektów ,planów technicznych ubez
[piecze,ń ustawowych."; 

8) wart. 29: 

,a) uSil:. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. Po zawieszeniu uchwały rady 'Ubezpieczenio

~ej Minister Finansów nie później niż w ter
minie 30 dni wydaje decy2'lję o uchyleniu 
uchwały albo o uchyleniu jej zawie:szenia.", 

:b) dodaje się ust. 5 w .brzmieniu: 
,,5, Decyzje, o których mowa w ust. 4, podlegają 

zaslkarżeniu do Naczelnego Sądu Administra
cyjnego w trybie określonym w Kodeksie po
stępowania administracyjnego."; 

9) art. , 34 otrzymuje brzmienie: 

10) 

"Art. 34. 1. Zakład ubezpieczeń tworzy: 
1) fundusż statutowy, 
2) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe. 
3) fundusz rezerw'O·wy, 
4) fundusz prewencyjny, 
5) fun<Iusze zakładowe: 

a) socjalny, 
b) mieszkaniowy. 

2. Zakład ubezpieczeń może tworzyć inne; 
fundusze z nadwyżki bilansowej, o któ
rej mowa w art. 44 ust. 2."; 

w art.· 35 dotychczasową treść o~nacza się jako ust. 1 
oraz dodaje ust. 2 i 3 w brzmieniu:. 
,,2. Fundusz statutowy zwiększa się o: 

1) część nadwyżki bilansowej, o której mowa w 
~rt. 42 pkt 1, ' 

, ~ e 
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2) am:ortyzację środków trwałych, · , 
3) kwoty zwiększenia wartości środków trwałych 

i obrotowych, będącego skutkiem ustawowego 
przeszacowania tych środków, 

4) środk'i z innych źródeł. 

3. Fundusz statutowy zmniejsza się o: 
1) straty bilansQwe, 
2} umorzenia środków trwałych, / 
3) kwoty zmniejszenia wartości środków trwa

łych i obrotowych, będącego skutkiem usta
wo~ego przeszacowania tych środków."; 

11) wart. 36 w ust. 2 pkt 1 ·otrzymuje brzmienie: 

,,1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczeń 
na życ.ie i rentowych, tworzone w drodze odpi
sów z wpływów bieżących składek z . tych ubęz
pieczeń wedługza.sad kalkulacyjnych, z ~ 'Oprocen
towania lokat i innych dochodów z tyCh rezerw,": 

12) wart. 31 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,,2. Fundusz rezerwowy tworzy 'się z nadwyżek bi
lansowych w wysokości ustalonej w planach 
technicznych ubezpieczeń, z opr'Ocentowan'ia- lokat 
i . innych dochodów z tego funduszu. 

3. Fundusz rezerwowy tworzy się do wysokości 
przeciętnej rocznej kwoty należnych składek ubez
pieczeniowych z okresu osta~nich t:rrzech lat."; 

13) wart. 38 usrt. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Fundusz rezerw'Owy, rezerwy techniczno-ubezpie
czeniowe, fundusz prewencyjny oraz wolne czaso
wo . inne środki finansowe mogą być lokowane na 
rachunkach bankowych, w papierach wartościo
wych oraz jako udziały w innych przedsięwzię

ciach.-finansowych i gospodarczych, Część fundu
szu rezerwowego w wysokości nie mniej niż 

500/0 i część rezerw tecl1niczno-ubezpieczeniowych 
w wysokości nie mniej niż 20% stanu tych re
zerw według bilansu za poprzedni rok powinny 
być lokowane na rachunkach bankowych."; 

14) w ar,t. 39 w ust. 3 w pkt 1 i 2 wyraz "zainkasowa
nych" skreśla się; 

15) art. 40 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 40. Zasady tWorzenia i wykorzystywania za:
kładowego funduszu socjalnego i zakłado- ' 

wego funduszu mieszkaniowego określają 
odrębne przepisy."; 

16) art. 41 skreśla się; 

11) wart. 42 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) pozostałą część ' nadwyżki, w tym także dochody 
uzyskane z działalności, Q której mowa wart. 16 

-ust. 2,";-... 

18) art. 44 oJ!:rzymuje brzmienie: 

"Art. 44. 1. Część nadwyżki bilansowej, o której 
mowa wart. 42 pkt 2, stanowi podstawę 
~podatkowania zakładu ubezpieczeń, 
zgodnie z przepisami ustawy Q podatku 
dochodowym od 'Osób praWnych .. 

2. Nadwyżkę bil ans ową-, o której mowa w 
ust. 1, po je~ opodatkowaniu, -przezna. 

", , 
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.' 
cza ·się na premie i nagrody dla pracow
ników, uzupełnienie środków ' zakłado

,wego funduszu socjalnego i zakładowe -
go funduszu mieszkaniowego oraz inne; 
potrzeby żaadad'u ubezpieczeń."; 

19) al1t. 46 otrzymuje brzmienie: 

20) 

21) 

22) 

"Art. 46. Zasady wynagradzania · oraz zasady kształ
towania śrOdków · na wynagrodzenIa okre

. ś'lają odrębne przepisy."; 

art. 49 skreśla się; . 

art. 52 skreśla się; 

wart. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. PZU ,i TUiR "Warta" prowadzą ,działalnośĆ na 
obszarze' Polskiej ' Rzeczypospolitej ' Ludowej oraz· 
za granicą."; 

23) w art. 65 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Prezesa PZU powQłU'je i odwołuje Minister Finan
'f,ÓW, po zasięgnięciu opinii R"ady Ubezpieczenio
wej."; 

~4)w al1t: 66: 

' la) w pkt 1 wyraz ,,,ubezp.i.eczenipwej" skreślą siię'; 

Ib) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) zatwierdzmie planów i sprawozdań z działal

ności PZU oraz kierunków i regulamInów dzia
lłalności prewencyjnej."; 

I 

25) art. 68 otrzymuje brzmienie: 

26) 

"Art. 68. Organ'izację i szczegółowy za·kres działanid 
PZU oraz zasady d'ziałania Rady Ubezpie
~zeni,owej okreŚla statut, za~wierdzony przez 
Ministra Finansów na wniosek Prezesa 
/PZU.";I 

w art. · 70 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Przepis ust. 1 stosuje" Sli.ę odpowiednio do innych 
niepaństwowych" zakła~ów ubezpieczeń." 

27) w rozdziale 10 przea art. 74 dodaje się art. 73a w 
Ibrzmieniu: ' 

"Art. 73a. Zasady opodatkowania zakładów ubezpie
CZ'ell regulują odrębne przepisy." 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie 'z dniem Qgłoszenia, 
z tym że, art. 1 pkt 1 lą. b) wchodZliw życie z ~dniem 
1 lipca 1989 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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USTAWA 

z. dnia 17 maja 1989 r. 

o ustanowieniu Krzyża Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Z okazji 45 rocznicy bitew stoczonych przez żołnie
rży, lotnikÓw i marynarzy Polskich Sił Zbrojnych na Za

, chodzie ~ jako wyraz uznania, szacunku i pamięci dla 
ich cZyn'U: :zJbrojnego stanowi się, C'O na'stępuje: 

Art. 1. Ustanawia się Krzyż Czynu Bojowego Pol
skich SiłZ'brojnych na Zachodzie. 

Art. 2. 1. . 'Krzyż ' Czynu Bojowego Polskich Sił Zbroj
nych na Zachodzie, zwany dalej "Krzyżem: ', nadaje się 
uczestnikom działań bojowych prowad21onych przez PoI- I 

sk,ie Siły :Cb~ojne na Zachodzie w latach· 1939-,1945. 

,2, Krzyż może być nadawany . pośmiertnie. 

Art. 3. Krzyż nadawany jest obywatelom polskim 
oraz Obywatelom innych państw. 

Art., 4. 1. Rada, Państwa n.adaje Krzyż na wniosek: 

1) Min'istra Obrony. Narodowej - w odniesieniu do 
osób pełniącycłiczynną 'służbę wojskową; 

- 2) . Ministra Spraw Zagranicznych - w ddn'iesiemu do 
!Obywateli polskich i obywateli innych państw za:-' 
rnieszkałych lub zmarłych za granicą; 

3) Zarządu GłÓWiIlego Związku Bojowników o Wolność 
i Demokracj ę - w odniesieniu do pozostl:ałych osób. 

,2. Rada Państwa określa szczegółowy tryb przeds~a

wiania wniosków o nadanie ' Krzy'ża oraz sposób jego 
noszenia. 

Art. 5. 1. Odznaką Krzyża jest stylizowany Krzyż 
maltański o wymiarach 42 mm srebrzooy oksydowany; 
na stron'ie lioowej Krzyża w ' części środkowej umieszczo
ny jest orzeł Sił Ebrojnych na Zachodzie, na odwrotnej 
stronie znajduje się napis "Polskie Siły Zbrojne na Za-
chodzie 1939-1945". . , 

2. Krzyż nosi się na wstążce szerokości 42 mm z 
pioIl!owym paskiem biało-amarąrutoWym szerokości 12 ,mm 
pośrodku i pionowymi paskami nieb'ieslcim, czarnym 
i zielonym szerokości 5 mm po obu stronach paska środ
kowego. 

13. Na wstąż<;e Krzyża mogą być noszone poprzeczne 
klamry wY'konane z' metalu szerokości 5 mm z nazwami 
biltew, w których odznac2lony Ibrał udział: Narwi'k, Lagarde, 
Maiche ~ St. Hippolyte, Bitwa o Anglię, Tobruk; Monte 
Cassino, Ankona, Fal a'i,s e' Chambois, Axel, Arnhem, 
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Breda , Bolonia, Wilhelmshaven, Działania Hojowe Lot- · 1960 r. '0 'Orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 10, poz. 66 
nictwa, Bitwy i Konwoje Morsk'ie. oraz z 1982 r . Nr 7, poz . . 61). 

4. W~ór rysunkowy odznaki Krzyża zawiera . załącz
nik do ustawy. 

Art. 6. W ' sprawach nie uregulowanych w niniejszej 
ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 17 lutego 

Art. 7. Ustawa wchodzi . w życ'ie "Z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 

(Załqcznik do ustawy stanowi oddzi eZnq wkładkę) 
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USTAWA ' 

z dnia 17 maja 1989 r. 

o zmianie ustawy o zakwaterowani~ sił zbrojnych. 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1976 r. ' o zakwatero
waniu sił zbrojnych (Dz. U, Nr 19, poz. 121, z -1983' r. Nr 16, 
poz. 78 i z 19134 r. Nr 34, poz. 182) 'wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) war t. 7 w ust. 2 pkt 3 skreśla się; 

. 2) wart. 9: 

.. ił.1 . ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2 . . Przy ustalaniu powierzchni mieszkalnej osqb
nej kwatery stałe j przysługującej żołnierzowi 
uwzględnia się stan rodzinny żołnierza oraz 
jego stopień wojskowy lub zajmowane stano
wisko służbowe. Zasadę 'tę stosuje się również 

. do żołnierzy zawodowych, którzy otrzymują 

albo zajmują lokal mieszkalny na podstawie 
Prawa lokalowego lub Prawa spółdzielczego. ", 

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie.: 

,,2) dzieci do czasu założenia odrębnej rodziny, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat życia , 

chyba że są inwalidami I lub II grupy; ogra
niczenia wieku dziecka nie stosuje się przy 
przydzielaniu kwatery w związku z przeniesie
niem żołnierza zawodowego do pełnienia służ
. by w innym garnizonie,"; 

3) art .... 12 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 12. W razie śmierci : 

1) żołnierza zawodowego: 

a) spełniającego warunki wymagane do 
uzyskania emerytury wojskowej lub 
wojskowej renty inwalidzkiej z tytułu 
inwalidztwa pozostającego w związku 
ze 'służbą wojskową albo 

b) ktqrego śmierć pozostaje w związku 
ze służbą wojskową, 

.2) emeryta . lub . rencisty, o którym mowa w 
art. 11 ust. 1 

- prawo do osobnej kwatery stałej nabywa
ją wspólnie zamieszkali w kwaterze z żołnie
r,zem, emerytem lub rencistą , w dniu jeg,o 
śmierci, członkowie rodziny uprawnieni do 
wojskowej renty rodzinnej; prawo to przy
sługuje im przez czas posiadania uprawnień 
do tej renty."; 

4) art. 15 otrzymuje brzmienie : 

"Art. 15. 1. Osobie, która zajmuje osobną kwaterę 
stałą (lokal) o powierzchni mieszkalnej 
większej od przysługującej, wojskowy 
organ kwaterunkowy powinien zapropo-

' nować lub na jej wniosek przydzielić 
inną kwaterę (lokal), odpowiadającą 

uprawpien:iom tej osoby, jeżeli nadwyżka 
obejmuje co najmniej jeden pokój. 

2. Jeżeli osoba,..-o' której mowa w ust. 1, od
mówi przeniesienia się dó dostarczonej 
kwatery (lokalu) lub nie złoży wniosku, 
ma prawo do· zajmowania kwatery do
tychczasowej, z tym że za nadwyżkę po
wierzchni jest obow"iązana uiszczać pod-
wyższoną .opłatę. . 

3. Osobie zwalniającej kwaterę, w której 
Występuje nadwyżka powierzchni miesz
kalnej wynosząca więcej niż 10 m!, wy
posażoną w trzy lub więcej elementów 
mających wpływ na wysokość należnych 
opłat .z tytułu zajmowania kwatery .,
przysługuje prawo do otrzymania ekwi
walentu piemęznego za rozmcę po
wierzchniinieszkalnej między obu loka
lami, wypłacanego ze środków budżeto
wych, jezeli zwolnienie kwatery nastę
puje w wyniku nostarczenia przez woj
skowy organ kwaterunkowy lokalu od
powiadającego uprawnieniom."; 

5) ' art. 17 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 17. 1. W wypadku uzasadnionym potrzebami 
sił zbrojnych wojskowy organ kwą.te

runkowy może oddać w najem pracowni
kowi zatrudnionemu w jednostce organi
zacyjnej podległej Ministrowi Obrony 
Naródowej lokal mieszkalny, przeznaczo
ny na zakwaterowanie stałe żołnierzy. 

2. Lokal mieszkalny, o którym mowa w 
ust. 1, jest mieszkaniem zakładowym w 
rozumieniu przepisów Prawa lokalowe
go."; 

6) po art. 17 d?daje się art. 17a w brzmieniu: 

"Art. 17a. 1. W razie orzeczenia rozwodu żołnierza 

t.) 

'j 
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7) wart. 20: 

zawodowego zajmującego osobną ' kwa
terę stałą, rozwiedzeni małżonkowie za

- chowują prawo do zamieszkiwania w 
dotychczasowej kwaterze do czasu prze
kwaterowania. 

2. Na wniosek rozwiedzionych małżonków 
wojskowy organ kwaterunkowy doko
nuje zamiany zaj;mowanej przez nich 

' kwatery na dwa odrębne lokale miesz
kalne, w granicach - powierzchni miesz
kalnej zbliżonej do dotychcza's zajmo
wanej, przez przydzielenie: 

1) żołnierzowi ,osobnej kwatery 
s'tałej, 

2) rozwiedzionemu małżonkowi za-
miennego lokalu mieszkalnego. 

3. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden 
z 'rozwiedzionych małżonków swym na
gannym postępowaniem uniemożliwia 
wspólne zamieszkiwanie, wojskowy 
organ kwaterunkowy ploże dokonać za
miany, o której mowa w ust. 2, na 
wriiosek drugiego małżonka. 

4. Przy ustalaniu powierzchni miesżkalnej 
odrębnych lokali, o których mowa w 
ust. 2, bierze się pod uwagę osoby 
uprawnione oraz osoby uwzględnione 

,przy przydzieleniu zajmowanej dotąd 
kwatery, zamieszkałe i zarneldpwane w 
niej na pobyt stały w dniu orzeczenia 
rozwodu. 

5. W razie przydzi~lenia, w ramach zami'a
ny, odpowiednio kwat~ry lub zamienne
go lokalu mieszkalnego Tozwiedzionemu' 
małżonkowi, podlega on przekwatero
waniu do tej kwatery (lokalu) wraz z 
osobami uwzględnionymi przy jej przy
dzieleniu. Jeżeli za:jmowana dotychczas 
kwatera odpowiada uprawnieniom żoł

nierza zawodo:wego lub warunkom prze
w'idzianym w Prawie lokalowym dla za
miennego lokalu mieszkalnego, wojsko- . 
wy organ kwaterunkowy może p07;osta
wić rozwied~ionego małżonka w tej 
kwaterze. ' , 

6. Pr7epis ust. 5 stosuje się odpowiednio 
do rozwiedzionego małżonka pozostałe
go w zajmowanej dotychczas kwaterze 
po jej opuszcźeniu przez drugiego z 
małżonków, również w razie niezłożenia 
wniosku, o którym mowa w ust. 2." j 

a) w ust, wyrazy "ciepłej wody" zastępuje się wy
razami "ciepłej i zimnej wody", 

b) w ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy "oraz stoso
wać się do regulaminu porządku domowego, okreś
lonego przez organ wojskowy upoważniony przez 
Ministra Obrony Narodowej"j 

8) p6 art., 20 dodaje się art. ,20a w brzmieniu: 

"Art, 20a. 1. Osoba zajmująca osobną kwaterę stałą 

\ 
(ui;y,tkoWnik) lub lokal mieszkalny (na-

~. .. i 
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iemca) w budynku pozostającym w za
rządzie organów wojskowych jest obo
wiązana udostępnić ją wojskowemu 
organowi kwaterunkowemu w uzgod .. 
n~onym terminie w celu: 

1) okresowego, a w szczególnie uzasad
nionych wypadkach, doraźnego prze

, glądu stanu wyposażenia techniczne
go oraz ustalenia zakresu prac wy
magających wykonania w tej kwa
terze (lokalu), 

2) dokonania napraw (remontów) obcią
żających organ wojskowy lub tę 

osobę, jeżeli mimo uprzedn~ego we
zwania nie dokona tych napraw ,(re
montów) w terminie wyznaczonym 
przez ten organ. 

2. , W razie odmówy udostępnienia kwatery 
(lokalu) lub nieobecności użytkownika 

(najemcy), w wypadku konieczności na
tychmiastowego usunięcia awarii grożą
cej bezpośrednio powstaniem znacznych 
szkód w budynku, przedstawiciel woj
'skowego organu kwaterunkowego, w 
obecności przedstawiciela odpowied
nio WQjskoweg'o organu porządkowego 
lub Milicji Obywatelskiej, ma prawo 
wejść do kwatery (lokalu). Jeżeli na
stąpiło to pod nie,obecność użytkownika 
(najemc;:y), wojskowy organ kwaterun
kowy jest obowiązany zabezpieczyć ' 
kwaterę (lokal) i mienie w niej znajdu
jące się do czasu przybycia użytkow
nika (najemcy). / '-

3. P,o . zakończeniu naprawy wojskowy 
organ kwaterunkowy jest obowiązany 
doprowadzić . kwat~rę (Jokal) lub jej 
część do stanu, w jakim znajdowała się 
ona w chwili udostępnienia . UżytkoV{
nik owi (najemcy) przysługuje stosun
kowa obniżka opłat (czynszu) za czas, 
w którym nie mógł on w pełni korzy
stać z ' kwatery (lo~all\) lub jej części. 

4. Jeżeli rodzaj naprawy tego wymaga, 
użyt'k:ownik (najemca) ' powinien opróż
nić kwaterę (lokal) i przenieść się, na 
koszt wojskowego organu kwaterunko" 
wego, do dostarczonego mu innego lo
kalu mieszkalnego na czas naprawy 
ściśle oznaczony i podany do wiado
mości użytkownika (najemcy). 

5. W razie odmowy udostępnienia lub 
opróżnienia kwatery (lokalu), sprawę 

rozstrzyga wojskowy organ kwaterun
kowy określony przez Ministra Obrony 
Narodowej. 

- 6; Właściciel lokalu ,w budynku' będącym 
w zarządzie wojskowych organów kwa
terunkowych jest obowiązany udostęp
nić lokal , w celu wykonania napraw 
obciążających te organy. Przepisy ust. 2 
i :;3 stosuje się odpowiednio." i 

" I', 
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9) - wart. 22 w ust. dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
,,3) 'kaucję mieszkaniową."; 

10) w art. 23: 

a) w ust. 1: 

- po wyrazie "kwatery" dodaje się wyrazy "oraz 
koszty, o których mowa wart. 21 ust. 2," 

- w pkt 1 dodaje, się na końcu wyrazy "na zasa
dach określonych , w przepis'ach o uposażeniu 
żołnierzy zawodowych", 

- w pkt 2 .wyrazy "w trybie przepisów o postępo
waniu egzekucyjnym w administracji wraz z 
kosztami egzekucyjnymi" zastępuje się wyraz a

' mi "na zasadach określonych w Prawie lokalo
wym", 

b) w ust. 2 wyrazy "lub wszczęcie egzekucji" skreśla 
się, a wyrazy "w terminie 7 dni" zastępuje wyraza
mi '! w terminie miesięcznym", 

c) w ust. 3 wyrazy "lub tytułem egzekucyjnym" 
skreśla się; 

1 t) w 'art. 26 w ust. 1 dodaje się na końcu wyrazy "z wy
jątkiem nabycia lokalu (domu) od Państwa."; 

12) art. 27 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 27. 1. Osobnej kwatery stałej nie przydziela 
się: 

1) .osobie uprawnionej, która 'skorzystała 
z pomocy finansowej z funduszu 
mieszkaniowego przewidzianego w 
art. 26 ust. 1; 

2) żołnierzowi zawodowemu, jeżeli w 
miejscowości stałego pełnienia służby 
lub w miejscowości pobliskiej: 

a) posiada lokal mieszkalny przydzie
lony na podstawIe Prawa lokalo
wego , lub Prawa spółdzielczego, 
odpowiadający co najmniej przy
sługującej ' powierzchni ' mieszkal
nej, 

b) jest właścicielem domu jednoro- _ 
dzinnego lub mieszkalno-pensjona
towego . albo lokalu mieszkalnego 
stanowiącego odrębną nierucho-

" mość, ~ 
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nik 'odrębnego majątku małżo,nka osoby 
uprawnionej do kwatery na rzecz osób 
bliskich w rozumieniu Prawa lokalowego. 

3. Skorzystanie przez żołnierzą. z pomocy 
finansowej z ' funduszu mieszkaniowego 
nJe pozbawia go prawa do przydzielenia 
osobnej kwatery stałej w razie: 

1) zamiany lokalu mieszkalnego, uzys
kanego przy pomocy finansowej z 
funduszu mieszkaniowego, Z osobą, 

zajmującą osobną kwaterę stałą albo 

2) zajmowania spółdzielczego lokalu 
mieszkalnego o powierzchni mniejszej 
od przysługującej 

- jeżeli zwróci udzieloną mu pomoc fi
nansową, z tym że w wypadku pomocy 
przyznanej w celu uzyskania spółdziel

czego lokalu mieszkalnego - z uwzględ
nieniem wysokości przysługującej mu 
należności lub równowartości z tytułu 
wygaśnięcia prawa do tego lokalu. 

'. 4. L:ołnierzowi zawodowemu przeniesione
mu służbowo do innej miejscowości, je
żeli on lub jego wałż.onek posiada spół
dzielczy lokal mieszkalny, dom jednoro
dzinny, dom mieszkalno-pensjonatowy 
lub lokal miesżkalny ~tanoWiący odręb
ną nieruchomość - przydziela się osob
ną kwaterę stałą tylko na czas pełnie- · 

nia służby w tej miejscowości. Kwaterę 
. można przydzielić na stałe, jeżeli żoł

nierz zwróci udzieloną mu pomoc finan
sową, według zasad określonych w 
ust. 3. 

5. Warunkiem przydzielenia osobnej kwa
tery stałej osobie uprawnionej, zajmują

"' cej lokal przydzielony tej osobi~ lub jej 
małżónkowi na podstawie ' Prawa spół-

, dzielczego, jest 'przekazanie opróżnione

go lokalu do dyspozycji spółdzielni."; 

13) wart. 28: 

a) w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie "posiada" dodaje się 
wyrazy "kwaterę albo'·, 

b) dodaje sJę ust. 3 w brzmieniu: 

c) jego małżonek ' posiada kwaterę .. 
lub lokal alhodom, określone pod 

.,3. Osoby nie uprawnione do osobnych kwater 
stałych są obowiązane do ich zwolnienia 'wraz 

--z osobami wspólnie zamieszkałymi, w razie po
siadania lub uzyskania przez nie albo ich mał
żonków innego lokalu mieszkalnego przydzie- ? 
lonego na podstawie Prawa lokalowego lub 
Prawa spółdziel~zego, albo domu jednoródzin-

lit. a) lub b); 

3) osobie uprawnionej nie będącej żoł
nierzem . zawodowym, która posiada 
w dowolnej miejscowości kwaterę, 
dom lub lokal określone w pkt 2 pod 
lit. a) i b); przepis pkt 2 lit. c) stosu
je się odpowiednio. 

2. Zbycie lokalu mieszkalnego, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie przywraca 
prawa do przydziału osobnej kwatery 
stałej. Nie dotyczy to nieodpłatnego 
zbycia lokalu (domu) stanowiącego, skład-

' nego, jak również mieszkalno-pensjonatowego, 
a także lokalu stanowiącego odrębną nierucho
mość - odpowiadających co najmniej warun
kom przewidzianym w Prawie lokalowym dla 
zamiennego lokalu mieszkalnego."; 

14) wart. 29 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) odpowiada pod względem ' powierzchni mieszkalnej 
dotychcżasowemu lokalowi, z tym że nie moie 

'j 
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przekraczać obowiązujących norm przysługującej , 20) wart. 52: 
powierzchni mieszkalnej,"; 

15) w art. 30 w ust. 3 dodaje się na końcu wyrazy "i wy
jątkiem wypadków określonych wart. 28 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 3."; 

16) wart. 32: 

a) w ust. 3 po wyrazie "dostarcza" , dodaje się wyrazy 
"i przydziela", -' ' . 

b) ust. 4 skreśla się, 

c)w ust. 5 zdanie ostatnie skreśla się; 

17) art. 33 otrzymuje brzmienie: 
\ 

"Art. 33. Do osób nie uprawnionych do osobnych 
kwater stałych, zajmujących lokale miesz
kalne przeznaczone na zakwaterowanie 
stałe żołnierzy, stosuje się, w sprawach nie 
uregulowanych w· ustawie, przepisy Prawa 
lokalowego, z tym że lokale te pozostają 
nadal w dyspozycji wojsko:wych organów 
kwaterunkowych." ; 

18) wart. 34: 

a) . ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Pomieszczenie zastępcze dostarcza i przydziela 
właściwy wojskowy organ kwaterunkowY, na 
zasadach określonych w Prawie lokalowym.", 

b) ust. 3 skreśla się, . 

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

,,7. 

• 
Minister Obrony NarodoweJ hib upoważniony 
przez niego organ wojskowy 'może przydzielić 
zamienny lokal mieszkalny ' osobom, o których 
mowa w ust. l, lub pozostawić W. lpkalu do
tychczas zajmowanym."; 

19) art. 49 otrzymuje brzmienie: 

;,Art. 49. 1. Kto wbrew przepisom , ustawy zajmuje 
samowolnie w używanie osobną kwaterę 

, stałą albo oddaje osobną kwaterę stałą 

w używanie lub podnajem osobie nie po
. siadającej decyzji o przydziale tej kwa
' tery, podlega karze aresztu lub ograni. 
czenia wolności albo grzywny. 

2. Użytkownik kwatery (najemca lokalu) 
lub osoba działająca w jego· imieniu, 
która ' utrudnia w sposób złośliwy lub 
uporczywy osobom zamiesZkałym w da
nym budynku korzystanie z zajmowane-

, go lokalu mieszkalnego lub pomieszczeń 
'przynależnych do tego lokalu, podlega 
karze grzywny. 

3. Kto opróżnia zajmowaną kwaterę bez 
. uprzedzenia o tym wojskowego organu 

kwaterunkowego, podlega kar;ze grzyw
ny."; 

a) w ust. 1: 
... . _:; 

:,,1) 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) normy powierzchni mieszkalnej przysługu
jącej osobie uprawnionej, szczegółowe zasa
'dy uwzględniania członków rÓdziny oraż 
okoliczności, w których przy ustalaniu tej 
powierzchni może być uwzględniona osoba 
zatrudniona w gospodarstwie domowym," 

- pkt ~ otrzymuje brzmienie: 

,,5) sposób administrowania osobnymi kwatera
mi stałymi, szczegółowe zasady i (ryb pr.zy
dzielania, zwalniania i zamiany tych kwater 
oraz wykonywania ich remontu i konser
wacji,", 

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

,,5a) szczegółowe zasady i tryb przekwaterowy
wania osob, o których rnowa; w a-rt. 17a," 

- dodaje się pkt 10-12 w brzmieniu: 

,,10) koszty przekwaterowania ponoszone przez 
organy wojskowe oraz tryb ich pokrywa
nia, 

11) warunki i tryb oddawania w najem miesz~ 
kań zakładowych pracownikom ' jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej oraz zwalniania tych 
mieszkań, , ' 

12) wysokość i tryb przyznawania ekwiwalen
tu pieniężnego przy zamianie osobnej kwa
tery stałej na, mniejszą.", 

b) w ust. 3 pkt 2 'otrzymuje brzmienie : 

,,2) z Ministrami Finansów oraz Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa - szczegółowe zasa
dy, wysokość i . terminy uiszczania opłat, o 
których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1: i 2,"; 

21) art. 5,.1 otrzymuje brzm.ienie: 

"Art. 54. Dotychq;asowe lokale mieszkalne przezna
czone na zakwate,rowanie stałe żołnierzy, 

przydzielone pracownikom jednostelk orga
nizacyjnych podległych Ministrowi Obrony 
Narodowej, stają się mieszkaniami zakłado
wymi w rozumieniu Prawa lokalowego." 

Art. 2. Minister Obrony Narodowej ogł,Qlsi w Dzien
niku Ustaw jednolity tekst ustawy z dnia 20 maja 
1976 r; o zaltwaterowaniu sił zbrojnych, z uwzględnieniem 
zmian wynikających z niniejszej ustawy oraz z 'przepisów 
ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, z 
zastdsowaniem ciągłej numeracji rozdziałów, artykułów" 
ustę.pów, punktów oraz porządku alfabetycznego liter. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1989 r. 

Przewodniczący Rady ' Państwa: w z. K. Barcikowski 
Sekretarz Rirdy Państwa: Z. SUJowiec 
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163 
USTAWA 

z dnia 17 maja 1989 r. 

Prawo geodezyjne ł kartograficzne. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1., Ustawa reguluje sprawy geodezji i kartogra
f,ii, ewidencji gruntów i budynków, inwentaryzacji i ewi-

. denc}i sieci u7Jbrojenia terenu, rozgraniczania ntieruchomoś
ci, państwowego zasobu geodezyjnego i karto'graficznego 
oraz upmwńień do wykonywania prac geodezyjnych 
i kartograficznych. ' 

-Art. 2. , Ilekroć w ustawie jest ~owa o: 

1) pracach geodezyjnych - ' rozt1mie' się ,przez to projek
towanie i wykonywanie pomiarów ,geode-zyjnych, do
konywanie obliczeń oraz sporządzanie i przetwarzanie 
dokumentacji geodezyjnej, a także pomiary i opraco
wania fotogrametryczne, grawimetryczne, magnetyczne 
i astronomiczne związane z realizacją zadań w dzie
dzinie geodezji, 

2) pracach kartograficznych ~ rozumie się przez to 
opracowywanIe, merytoryczne i techniczne redagowa
nie map i opracowań pochodnych oraz ich reproduko
wanie, 

3) 'terenowym organie administracji pańStwowej ~ rozu- ' 
mie się przez to teI;enowy 'organ administracji pań- , 

stwowej o właściwości szczególnej do spraw geodezji 
i kartografii odpowiedniego stopnia, 

4) ' osnowach geodezyjnych - ' rozumie się przez to usys
rtematyzowany :zJbiór punktów geodezyjnych, dlaktó
rych określono matematycznie ich wzajemne położe

nie i dokładność usytuowania, 

5) ,znakach geodezyjnych ~ , rozumie się przez to znaki 
z trwałego materiału, określające położenie punk,tów 
osnowy geodezyjnej, 

6) mapie topograficznej - rozumie się przez to opraco
wanie kartograficzne' o treści' przedstawiają!=ej elemen
ty środowiska geograficznego powierzchni Ziemi i ich 
przestrzenne związki, 

, 7) mapie zasadniczej - rozumie się przez to wielkoska
lowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów , 
ogólnogeograficznych . oraz elementach ewidencji 
gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: 
nadziemnych, naziemnych i podziemnych, 

8) 

9) 

10) 

ewidencji gruntów i budynków - rozumie się , przez 
to jednolity dla kraju systematycznie aktualizowany 
zbiór informacji o gruntach .i budynkach, ich właści
cielach oraz o innych osobach fizycznych lub praw-

, nych, władających tymi gruntami i budynkami, 

terenach zarilk.niętych - rozumie ' się prz~z to tereny 
o charakterze, zastrzeżonym, określone przez właści
wych ministrÓw i kierowników urzędów cent-ralnycJ:r, 

państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficz
nym - rozumie się Ifrzez to zbiór map oraz materia-
łów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, 
wykazów, katalogów danych geodezyjnych i innyc;h 

opracowań powstałych w wyniku wykonania prac 
geodezyjnych i kartograficznych. 

11J sieci uzbrojenia terenu - rozumie się przez to wszel
kiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne prze
wody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, ga
zowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetycz
ne i inne, z ' wyłączeniem urZądzeń melioracji szczegó-, 
łowych, ił także podziemne , budowle, jak: tunele, 
przejścia, parkingi, zbIorniki itp., 

12) gleboznawczej klasyfikacji gruntów . rozumie się 

przez to 'podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu 
na ich jakość produlkcyjną, u'Staloną na podsta,wie 
cech genetycznych gleb. 

Art. 3. 1. Podstaw.ę do wykonywania prac geode
zyjnych i kartograficznych stanowią osnowy geodezyjne. 

2. Osnowy geodezyjne zakłada się i aktualizuje dla 
obszaru całego kraju. 

3. Projekty osnów geodezyjnych są zatwierdzane 
przez: 
, l) Ministra Go~podarki Przestrzennej i Budownictwa 

w zakresie osnów podstawowych, 
2) terenowe organy administracji państwowe] stopnia 

'Wojewód7Jkiego ~ w zakresie ,osnów szczegółowych. 

4. Przepisy ust. 1; 2 i ust. 3 pkt 1 stosuje się odpo
wiednio do osnów grawimetrycznych i magnetycznych. 

Art. 4. 1. Dla obszaru całego kraju sporządza się i 
aktualizuje mapę zasadniczą oraz mapy topograficzne, sta
nowiące l'0dstawę do wykonywania innych rodzajów map. 

! -

,2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zaSadni
czej, sporządza się odrębne mapy zawierające w swojej 
treści również sieć podziemnego uzbrojenia ' tere'nu. Sporzą
dzanie i aktualizowanie tych map oraz ustalanie granic 
tereriów zamkniętych należy do ' właściwych ministrów 
i kiewwników urzędów centralnych. ' 

3. Koszty sporządzania mapy zasadniczej i map topo
graficznych pdI(,rywa się z budżetu państwa oraz ze ~rod
ków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Karto
graficznym. Inwestorzy mogą również uczestniczyć w ~osz-
tach sporządzania tych map. ' 

Art. 5. Dane zawarte w ewidencji gruntów i budyn
ków, ewidencji sieci uzbrojenia terenu Oraz w pańStwo
wym zasobie geodezyjnym i kartograficznym stanowią 
podstawę do założenia krajowego systemu informacji 
o terenie. ' 

Rozdział 2 

Państwowa służba geodezyjna i kartograficzna 

Art. 6. 1. Państwową służbę geodezyjną i kartogra-
ficzną stanowią: - . 

l) , Minister Gospodarki Przestrz'ennej i Budownictwa, z 
zastrzeżeniem ust. 2, 

2) terenowe organy administracji państwowej. 
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2. Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żyw
nościowej wykonuje zadania państwowej służby geode
zyjnej i kartograficznej w sprawach: 

1) ewidencji gruntów i budynków -'- na obszarach gmin, 
2) podziałów i rozgraniczenia nieruchomości - na obsza

rach nie objętych działaniem ustawy z dnia 29 kwie,t" 
nia 1985 };. o gospodarce, gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości (Dz. U. z 1989 r. Nr 14, poz. 74 i Nr 29, 
\poz. 154). 
3. Dla realizacji zadań państwowej służby geodezyj

nej i kartograficznej Minister Gospodarki -Przestrzennej 
i Budownictwa powołuje Głównego Geodetę Kraju. 

Art. 7. 1. Państwowa służb,a geodezyjna i kartogra
ficzna realizuje zadania z zakresu, geodezji i kartografii 
zwuązane z polityką państwa, a w szczególności zapewnia : 

1) określanie ' kierunlków rozwoju i przekształceń organi
zacyjnych w geodezji i kartografii, 

2) wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych o 
znaczeniu ogólnopaństwowym, a zwłaszcza związa

nych z wykonaniem podstawowych osnów geodezyj
nych, grawimetrycznych i magnetycznych, map topo
graficznych oraz mapy, zasadniczej, 

3) wydawanie map i aU,asów na potrzeby oświaty, 
4) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz geo

dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
5) prowadzenie w trybie administracyjnym postępowa

nia o rożgraniczenie i podział nieruchomości, 

6) prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego oraz krajowego systemu informacji 
,o terenie, 

7) kontrolę działalności geodezyjnej i kartograficznej. 

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
w uzgodnieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Obro

\ ny Narodowej, określi rodzaje wiadomości zawartych w 
materiałach geodezyjnych i kartograficznych, ' stanowiące 
tajemnicę państwową. 

Art. 8. 1. Przy Ministrze Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa działa Państwowa Rada Geodezyjna i Karto
graficzna jako organ doradczy i opiniodawczy. ' 

2. Minister Gospodarki Przestrzenn,ej i Budownictwa 
powołuje Państwową Radę Geodezyjną i Kartograficzną 
oraz określa jej skład i sposób działania. 

Art. 9. 1. Państwowa służba geodezyjna i , kartogra
ficzna sprawuje kontrolę działalności geodezyjnej i ,karto
graficznej w zakresie I?rzestrzegania przepisów obowiązu
jących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartogra
ficznych oraż właściwego obiegu, wykorzystania i reprodu~ 
kowania materiałów geodezyjnych i k artograficznych. 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób i tryb przeprowadzania kontroli działalności geode
zyjnej' i kartograficznej. 

Art. 10. 1. Minister Obrony Narodowej, w porozu
mieniu z zainteresowanymi ministrami i kierownikami 
urzędów centralnych, okresla granice terenów niezbędnych 
dla obronności państwa, na których nadzoruje prace geo
dezyjne i Ikantograficzne, oraz, w porozumieniu z Mini
strem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, określa 

zakres i tryb sprawowania tego nadzoru. 

2. Prawo wykonywania fotogrametrycznych. i telede
tekcyjnych zdjęć lotniczych na terytorium państwa przy
sługuje jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi 
~brony Narodowej. 

3. Geodezy]ne i kartograficzne jednostki organizacyj
ne mogą wy~onywać fotogrametryczne i- teledetekcyjne 
zdjęcia lotnicZe na potrzeby gospodarki narodowej, po 
uzyskaniu zezwolenia Ministra Obrony Narodowej. 

4: Jednostki organizacyjne ,i osoby fizyczne, w któ
rych posiadani,u znajdują się fotogrametryczne i teledetek
cyjne zdjęcia satelitarne dotyczące terytorium państwa, 

są obowiązane do ich zarejestrowania. 

5. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Mi
nistrem Gospodarki Prz'es,trzennej i Budownictwa określi, 
w drodze rozporżądzenia, sposób pozyskiwania i rejestro
wania oraz warunki udostępniania fotogrametrycznych i 
teledetekcyjnych zdjęć lotniczych, a także zdjęć satelitar
nych. 

, , 

6. Do jednostek organizacyjnych podległych Ministro
wi Obrony Narodowej, wylkonujących prace geodezyjne i 
kartograficzne, oraz innych wykonawców działających na 
zlecenie tych jednostęk nie stosuje " się przepisów art. 6 , 
i art. 7 ust. 1, ·art. 9, 12,. 18,art. 19 ust. 1 pkt 1 4. oraz 
ust. 2, art. 42-46, 49 i !'lrt. 50 ust. 2. 

Prace geodezyjne i kartograficzne 

Art. 11. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą, a także 
inne jednostki organizacyjne utworzobe zgodnie z przepi
samI prawa, jeżeli przedmiot ich działania obejmuje pro
wadzenie tych prac. 

Art. 12. WykonawC'a prac geodezyjnych i kartogra
ficznych jest obowiązany zgłosić do organów, o których 
mowa wart. 40 ust. 3, prace przed przystąpieniem do ich 
wYJwnania, a po wykonaniu prac puekazać powstałe ma
teriał.y lub infąrmacje o tych materiałach do państwowego 
'zasobq geOdezyjnego i :kartograficznego, 

Art. 13. 1. Osoby wykonujące prace geodezyjne i 
kartograficzne mają prawo: ' ' 

1) wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz 'do
konywania niezl?ędnych czynności związanych z wy
konywanymi pracami, 

2) dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbęd
nych do wykonania praC 'geodezyjnych, 

3) nieodpłatnego umieszczania na ' gruntach i obiektach 
budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 
i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te 
znaki, 

4) umieszczania na gruntach i obiektach bu~owlanych , 

budowli triangulacyjnych. 

" 2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naru
szają: 

1) , przepIsowo ochronie zabytków, ochronie j kształto
waniu środowiska, ochronie przyrody, zagospodaro
waniu lasów i o drogach publicznych, 

2) przywilejów i immunitetów przysługujących obcym 
przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjal
nym i urzędom konsularnym, a także członkom ich 
personelu oraz innym osobom korzystającym z przy
wiJejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub 
powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych. 

3. ,Na terenachzamknfętych, będących w zarządzie 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrom: Obrony 
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Nąrodowej, Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości, 
jak rÓWI)ież na terenach każdorazowo przez nichzasŁrze
żonych, prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko 
p!zez Wykonawców działających na ich zlecenie lub za 
ich zgodą. ' . 

Art. 14. Właściciel lub inna osoba władająca nieru
-chomością są obowiązani umożliwić podmiotom i jednost
kom organizacyjnym, o których mowa wart. 11, wyko
nanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych 
wart. 13 ust. 1. 

Art. 15. 1. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpie
czające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają 

ochronie. 

2.W miarę potr,zeby może być wydzielony na grun
cie; za ods'2lkodowimiem, obszar niezbędny do ochron y 
znaku ' geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na 
obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które 
zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangula
cyjnej. 

3. Właściciel lub inna osoba , władająca nierucho
mością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządze
nia zabezpieczające te znaki oraz budowle triang}llacyjne, 
są obowiązani: 

1) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszcze
nie, uszkodzenie lub przemieszczenie, 

2) niezwłocznie zawiadomić właściwy terenowy organ 
administracji państwowej stopnia podstawowego o ich 
zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagraża
niu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia. 

4. Przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zna
ków graWimetrycznych i magnetycznych. 

j Art. 16. 1. Szkody wyrządzone w związku z wykony
waniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają 
naprawieniu na, zasadach prawa cywilnego. 

2. W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości 
przy ,WiYkonywaniu. czynności określonych wart. 13 ust. 1 
pkt 3 i 4, właścicielowi lub innej OSCJibie władającej nieru
ch~mością przysługuje wynagrodzenie. 

Art. 17. Przedstawianie na mapach przedmiotów spo
rów międzynarodowych . ustala Minister Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa w uzgodnieniu z Ministrem Spraw 
Zagranicznych. 

Art. 18. Reprodukowanie, rozpowszechnianie i roz
prow9-dzanie map, materiałów fotogrametrycznych i telede
tekcY'jnych, przeznaczonych do publikacji, ekspozycji lub 
do użytlku służbowego, wymaga zezwolenia Ministra Gos
,podarki ~Przestrzennej i Budownictwa. 

Art. 19. 1. Minister Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa określa: -

1) w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa, Leśniotwa i 
Gospodarki Zywnościowej, w drodze rozporiądzenia, 
szczegółowe zasady i tryb zgłaszania prac geodezyj
nych i kartograficznych oraz przekazywania materia
łów i informacji powstałych w wyniku tych praC do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 
a także rodzaju prac nie · podlegających zgłaszaniu i 
materiałów nie podlegających przekazywaniu, 

2) w drodze rozporządzenia, sposób i tryb ochrony zna
ków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycz
nych oraz rodzaje znaków nie podlegających ochronie, 
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3) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ro~ 
dzaje prac geodezyjnych i kartografieznych o znacze

. niu ogólnopaństwowym 'oraz ustali szczegółowe zasady 
wykonYwapia tych prac, -

4) szczegółowe zasady wykonywania pozostałycą prac 
geodezyjnych i kartograficznych, 

5) w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, VI 
drodze rozporządzenia, rodzaje map, materiałów foto
grametrycznych i teledetekcyjnych, których reprodu
kowanie, rozpowszechnianie i rozprowadzanie wymaga -
zezwolenia, oraz tryb udzielania tych zezwoleń. 

2. Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycz
nych prac geode7;yjnych i karto.graficznych, J'lTzeznaczo
nych na potrzeby ' resortów, określają właściwi m,inistro
wie i kierownicy urzędów centralnych · w porozunlieniu 
z Ministrem Gospodarlki Prz~strzennej Budownictwa. . 

Rozdział 4 

Ewidencja gruntów i budynków 

Art. 20. 1. Ewidencja gruntów i budynków obe jmuje 
informac:je. dotyczące: . 

1) gruntów - ich położenia, granic, powierzchni, rodz.a-
-jów użytków gruntowych ' oraz ich klas , gleboznaw
czych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów do
kumentów, jeżeli zoSltały założone dla nieruchomości, 
w skład której wchodzą grunty, 

2) budynków- - ich położenia, przeznaczenia, funkcji 
użytkowych i ogólnych d/mych technicznych. 

2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się 
także: 

1) właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych 
d komunalnych - inne os·oby fizyczne lub prawne; w 
których władaniu znajdują się grunty i budynki lub 
ich części, ' . 

2) miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymie-nionych 
w pkt 1, 

3) inf()rmacje o wpisaniu do rejestru zabytków. 

3. Grunty rolne - i leśne obejmuje , się gleboznawczą, 

klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity 
dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas grun
tów. 

4. Rada Ministrów może rozszerzyć , w drodze rozpo
rządzenia, zakres informacji objętych ewidencją gruntów 
i budynków. 

, Art. 21. Podst.awą planowania gospodarczego, plario
wania. przestrzennego, wylniaru podatków i -świadczeń, 
oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, staty
styki państwowej i gospodarki gruntami powinny być dane 
wynikające z ewidencji gruntów i budynków. 

Art. 22. 1. Ewidencję gruntów i .budynków oraz gle- ' 
boznawczą klasyfikację gruntów prowadzą z urzędu teJe
nowe organy a.dministracji państwowej stopnia podstawo
wego. 

2. Osoby, o których mowa wart. · 20 ust. 2 pkt 1 i 
art. 51, są obowiązane zglaszać terenowemu organowi 
administracji państwowej stopnia po~stawowego wszelkie 
zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, 

- w terminie '30 ' dni -licząc od dnia powstania tych zmian: 
Obo:wiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewi'" 

'., 
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dencją grllntów i budynków, wynikających z decyzji tere
nowych organów administracji paflstwow,ej. 

3. Na żądanie terenowego organu administracji pań
stwowej stopnia podstawowego osoby, o .których mowa 
wart. 20 U1SŁ. 2 pkt 1 i art. 51. zgłaszające zmiany są 
obowiązane dostarczyć dokumenty geodezyjne, kartogra
ficzne i inne niezbędne do wprowadzeńia zmian w ewi
dencji grun!ów i budynków.' 

Art. 23. Sądy i biura notarialne przesyłają terenowe
mu organowi administracji państwowej ' stopnia podstawo
yrego odpisy prawomocnych orzeczeń i odpisy aktów no
tarialnych, z których wynikają ' zmiany danych objętych 
ewidencją 'gruntów i budy~ków, w tenninie 30 dni od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia lub sporządzenia aktu 
notarialnego. ' ' 

Art. 24. 1. Informacje o gruntach i budynkach za
wiera operat ' ewidencyjny, który składa się z map, reje
strów oraz dokumentów uzasadniających wpisy do reje-
strów. ' 

2. Informacje o gruntach i budynkach' zawarte w ope
racie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się 
nieodpł&tnie. 

, 3. Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wy
dawane odpłatnie na- żądanie właścicieli lub osób fizycz
nych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt 
lub budynek, osób fizycznych i prawnych oraz innych 
jednoste!k organizacyjnych nie posiadających osob<YWoś ci 

prawnej, które mają sw;ój interes prawny w tym zakresie, 
a także nie odpłatnie - mi. żądanie zaInteresowanych orga
nów administracji państwowej i podległych tyin , organom 
geodezyjnych i kartograficznych jednostek budżetowych, 
w celu wykonania ich zadań statutowych. 

Art. 25. 1. Na podstawie danych z ewidencji grun
tów i budynków sporządza się terenowe i krajowe zesta- 
wienia 7Jbi'Orcze danych objęt~h tą ewidencją. 

2. Tez;enowe organy administracji państwowej sporzą
dzają gminne, miejsko-gminne, miejskie i dzielnicowe oraz 
wojewódzkie - zestawienia zbiorcze danych objętych eWI-
dencją gruntów i budynków. ' 

3. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
zapewnia sporządzanie, na podstawie zestawień wojewódz
kich, krajowych zestawień zbiorczych danych objętych 
ewidencją gruntów i. budynków. 

Art. 26. 1. Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodar
ki 2ywnościowej określi w drodze rozporządzenia: 

1) urzędową tabelę klas gruntów, 
2) sposób i tryb przeprowadzania gleboznawczej klasyfi

kacji gruntów, a także rodzaje gruntów wyłączonych 
z klasyfikacji. 

2. Ministrowie Gospodarki Przestrzennej i Budownic
twa oraz Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 2ywnościowej 
określą w drodze, rozporządzeń: 

1) sposób zakł~dania i prowadzenia ewidencji gruntów 
i budynków oraz szczegółowy zakres informacji obję
tych tą ewidencją, sposób i terminy sporządzania tere
nowych i krajowych zestawień zbiorczych danych 
objętych ewidencją, a także rodzaje budynków, które 
nie będą wykazywane w ewidencji, 

, , / 

2) sposób ewidencjonowania przez państwową służbę 
geodezyjną i kartograficzną przebiegu granic i po
:wierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa. 

I :~. . '- fi;; ~}::- ~<\1 
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3. Ministrowie Gospodarki Przestrzennej i Budownic
twa oraz Rolnictwa, Leśnictwa i GospodarkiZywnościowej, 
w porozumieniu z Ministrami: Obrony Narodowej, Spraw 
Wewnętrznych i Sprawiedliwości, określą sposób wykazy
wania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszą
cych się do gruntów i budynków pozostających w zarzą
dzie jednostek organizacyjnych podległych tym ministrom. 

Rozdział 5 

Inwentary~cja i ewidencja sieci uzbrojenia terenu 
I 

Art. 27. 1. Sieć uzbrojenia terenu podlega inwenta
ryzacji i ewidencji. 

, 2. Inwestorzy są obowiązani: 
1) uzgadniać usytuowanie projektowanych sieci uzbroje

nia terenu 'z terenowymI organami administracji pań
, IStwowej stopnia wojewódzkiego, 

2) zapewnić wyznaczenie, przez 'jednostki uprawnione do 
wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiek
tów budowlanych wymagającycb pozwolenia na budo
'Wę, a 'po zakończeniu ich budowy - dokonanie geo
dezyjnych, pomiarów powykonawczych i sporządzenie 
związanej z tym dokumentacji. 

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziem
nego uzbrojenia terenu, układanej w wykopach otwartych, 
należy wykonać przed ich zakryciem. , 

Art. 28. 1. Terenowe ,organy administracji państwo
wej stopnia wojewódzkiego koordynują uzgadnianie usy
tuowania pro.jelktowanych sieci uzbrojenia terenu. 

2. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu obejmuje: 
1) ewidencję geodezyjną, zawierającą dane geodezyjne 

dotyczące sieci, 
2) ewidencję branżową, zawierającą podstawowe cha

rakterystyki branżowe sieci. 

3. Założenie i prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu zapewniają: 

1) terenowe organy administracji państwowej stopnia 
wojewódzkieg'o - w zakresie ewidencji geodezyjnej, 

2) inne terenowe organy administracji państwowej o 
właŚciwości szczególnej stopnia wojewódzkiego albo 
zainteresowani ministrowie i kierownicy urzędów cen
tralnych - w zakresie ewidencji branżowej. 

4. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
określi, w poroaumieniu z właściwymi ministrami i kie
rownikami urzędów centralnych, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe zasady i trylbzakładania i prowadzenia geo, 
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, .uzgadniania 
usytuowania projektowanych sieci oraz współdziałania 
między jednostkami prowadzącymi ewidencję geoą.ezyjną 
i jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci. _ 

Rozdział 6 

Rozgraniczanie nieruchomości 

Art. 29. 1. Rozgraniczenie nieruchomośt;i ma na celll 
ustalenie prze'biegu ich granic przez 'Określenie położenia 
punktów i linU granicznych, utrwalenie tych punktów 
znakami granicznym~ na gruncie oraz sporządzenie od-
powiednich dokumentów. -

·2. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę pot.rzeby, 
wszystkie albo nie:które granice określonej nieruchomości 
z przyległYm'i n'ieruchomościami lub innymi gruntami. 

",-
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3. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują terenowe 
organy administracji państwowej stopnia podstawowego 
oraz, w wypadkach określonych w ustawie, sądy. 

Art. 30. 1. Terenowe organy administracji pallstwo- . 
wej stopnia podstawowego przeprowadzają rozgraniczenie 
nieruchomości z urzędu lub na wnioselk strony. 

2. Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości prze
Pfowadza się z urzędu przy scaleniu gruntów, a także je
żeli jest brak wniosku strony, a potrzeby gospodarki na

" rodowej lub interes społeczny uzasadniają przeprowadze
nie r·ozgraniczenia. 

3. Postanowienie -o wszczęciu postępowania w spra
wie scalenia gruntów zastępuje · postanowienie o wszczę

ciu .postępowania o rozgr~niczenie nieruchomości. ' 

4. Na postanowienie o wszczęciu postępowania o roz
graniczenie nieruchomości nie służy zażalenie . 

Art. 31. 1. Czynności ustalan-ia przebiegu granic wy
'konuje geodeta upoważniony przez terenowy organ admi
riistracji państwowej stopnia podstawowego. 

2. Przy ustalaniu przebiegu gra~ic bierze się pod 
uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty 
oraz punkty osnowy geodezyjnej . . 

13. Jeżeli jest brak danych, <> których mowa w ust. 2, 
lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala śię 
przebieg granicy na podstawie . zgodnego oświadczenia 

stron 'lub jednej strony, gdy druga strona w toku postę
powania O'świadczenia nie składa i nie kwestionuje prze
biegu gran'icy. 

,4. W razie sporu co d'o ,przebiegu linii granicznych, 
geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. UgO'da za
warta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. 

Art. 32. 1. Wezwanie do stawienia się na gruncie 
"dO'ręcza się stronom , za zwrotnym poświadczeniem od15io

. ru, nie później n'iż 7 dni przed wyznac~onym' terminem. 

2. W wezwaniu należy PO'infO'rmO'wać strO'ny Q skut-
kach niestawiennictwa. ' 

3. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie 
. wstr,zymuje czynności geodety. ' 

4. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa stro
hy, geodeta wstrzymuje czy;nności do czasu ustania prze

, szkody ' lub wyznaczenia pełnO'mocnika - nie dłużej jed
nak niż na okres jednego ,miesiąca. 

5. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza 
się protO'kół graniczny lub akt ugody. 

. 6. Ministrowie Gospodarki Przestrzennej i Budow
nictwa oraz RO'lnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościo
wej określą rodzaje dokumentów stanowiących podstawę 
ustalania przebiegu granic oraz sposób i tryb wyk'onywa
nia przez geO'detę czynności ustalania przebiegu granic 
i sporządzania dokumentacji przy r04~raniczaniu nieru
chomości. 

Art. 33. 1. TerenO'wy organ administracji państwO'wej 
stO'Pn:ia podstawowego wydaje decyzję o rozgraniczeniu 
n'ieruchomości, jeżeli zaInteresowani właściciele nierucho
mośc'i nie zawarli . ugody, a usta1enie przebiegu granicy 
nastąpiłO' na p.odstawie zebranych dowodów lub zgodnego 
'oświadczenia stron. 

2. Wydanie decyzji PO'przedza ocena prawidłowości 
wykonania czynnośd ustalenia przebiegu granic nieru
chomości przez geodetę . oraz zgodności sporządzonych 
dokumentów z przepisami ; w wypadk'll stwierd~enla wad-

. " 
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liwego wykonaniCi czynności, organ, o którym mowa w 
ust. 1, zwraca , geodecie dokmnentację do uzupełnienia. 

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu gra
nicy może żądać, w terminie 14 dni od dn'ia doręczenia 
jej decYZH w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi. 

Art. 34. 1. Jeżeli w rame sporu co do przebiegu linii 
granicznych nie dojdzie do zawarc'ia ugody lub nie ma, 
podstaw do wydania decyzji, o której mowa wart. 33 
ust. 1, geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne we
dł-ug 'ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumen
tów i wskazań stron, oznacza je na .szk'icu granicznym, 
sporządza opiriię i całość dokumentacji przekazuje właści- . 
wemu terenowemu organoWi .administracji państwowej ' 
stopnia podstawowego. 

2. Organ, o którym mową w ust. 1, umarza postępo
wanm administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do 
rozpatrzenia sądowi. 

3. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nierucho
mości w trybie postępowania nieprocesowego. 

4. Przepisów ust. 1-3, i art. 31 ust. 4 nie stosuje się 
do _ sporów wynikłych przy wyznaczaniu granic nowo 
tworzonych nieruchomości na podstawie , odrębnych prze- : 
pisów. 

Art. 35. 1. Na obszarach objętych postępowaniem 
scaleniowym sprawy sporne związane z uStaleniem prze
biegu granic nieruchomości rozstrzyga organ prowadzący 
tO' postępowanie, stosując odpowiednio przepisy o rozgra
niczaniu nieruchomości. 

2. Sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, toczące się 
przed organami administracji , państwowej po wszczęciu 

postępowania sca leniowego, s~ rozpatrywane w ramach 
tego postępowania. 

3. Decyzja o scaleniu gruntów, wydana w trybie 
określonym w ust. L zastępuje decyzję /0 rozgraniczeniu 
nieruchomości. 

4. W wypadku umorzenia postępowania scaleniowegO' 
sprawy, Q których mO'wa w ust. 2, są prowadzone przy 
zastosowaniu przepisów o rozgraniczaniu nieruchomości. 

Art. 36. Sąd, przed którym toczy się sprawa o włas

ność , lub o wydanie nieruchomoŚci albo jej części, jest 
właściwy również dO' przeprowadzenia rozgraniczenia, je
żeli ustalenie przebiegu granic jest potrzebne do roz
strzygnięcia rozpatrywane'j sprawy. W tym wypadku sąd 
w . orzeczeniu zamieszcza również rozstrzygnięcie o roZ!
graniczeniu nieruchomości. 

Art. 37. 1. Wykonanie O'rzeczeń sądowych o rozgra
niczeniu nieruchomości odbywa się z udziałem geodety. 

2. Prawomocne orzeczenia i ostateczne decyzje usta
lające przebieg granic nieruchomości sąd lub organ roz
strzygający prze~yła z urzędu w terminie 30 dni do właś
ciwego biura notarialnego, o ile nieruchomości te mają 
załO'żone księgi wieczyste lub zbiory dO'kumentów, O'raz 
do terenowego organu administracji państwowęj, w celu 
ujawnienia ich w księgach wieczystych oraz w ewidencji 
gruntów i budynków. ' 

Art. 38. Właściciele lub inne osoby władające nie
ruchomościami (gruntami) są obowiązane da . ochrony 
znaków granicznych. . 

Art. 39. 1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone 
znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowio
ne ,bez przeprowadzenia postępowania rozgranlczeniowe
so, jeżeli istnieją dokumenty pozwalaj\lcę Ug okrę&lenię 
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,ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór 
co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu 
o ro'ZStrzygnięcie sprawy. 

2. Wznowienia znaków graJ;licznych dOlk.onują, na zle
cenie zainteresowanych, podmioty prowadzące działal
ność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w 
art. 11. 

,3. O czynnościach wznowienia ' znaków granicznych 
zawiadamia się zainteresowaJle strony. Do zawiadomień 

stosuje się przepisy aTt. 32 ust. 1-4. 

.4. Z czynności wznowienia znaków graniczhych spo
rządza się protokół. 

Rozdział 7 

Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny 

Art. 40. 1. Państwowy zasób geodezyjny i kartogra
ficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa. 
nauce, kulturze i potrzebom obywateli. 

2. Państwowy zasób geodezyjny i kartografiq.ny, 
składający się z zasobu centralnego i zasobów wojewódz
kich, stanowi własność Skarbu Państwa i jest groma
dzony w ' ośrodkach dokumentacj'i geodezyjnej i kartogra-
ficznej. ' , 

,3. Gromadzenie i 'prowadzenie państwo,wego zasoibu 
geo<lezyjnego i kar'tograficZnego, kontrola opracowań 
przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu 
zainteresowanym jednostkom i . osobom fizycznym na
l~ży do: 

1) Min'istra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa -
w zakresie zasobu centralnego, / 

2) terenowych organÓw administi:acji państwowej stoj>
nia wojewódzkiego -i w zakresie zasobów woje
wódzkich. 

4. Ma'teriały z państwowego zasobu geodezyjnego 
i kart<?g.raUcznego", które utraciły przydatność użytkową, 
podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, 
która stanoWi materiały ' archiwalne, jest przekazywana 
do właściwych archiwów państwowych. 

5.' Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
określi: 

1) w pordzumieniu z Ministrem Rolnictwa, Leśnictwa 
i Gospodark'i Zywnościowej, w " drodze rozporządzeń: 
a) rodzaje materiałów stanowiących państwowy za

sób geodezyjny 1 kart'ograficzny, sposób i tryb "ich 
gromadzęnia i wyłączania z za'sobu oraz udostęp
niania zasobu, 

Ib) wysokość opłat za czynności związane z prowa
dzeniem państwowego zasobu geódezyjnego i kar
tograficznego i uzgadnianiem usytuowania projek
towanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane 
z ' prowadżeniem krajowego systemu informacji 
o terenie, a także za wy1konywanie wyryśów i wy
pisów z operatu ewidencyjnego; 

2) w porozumieniu z Ministrem EduKacj'i Narodowej, 
sposób klasyfikQwan'ia, kwalifikowania i porządkowa
nia mater·iałów wyłącza~ych z ' państwowego zasobu 

I 'geodezyjnego i kartograficznego; 
3) w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami i kie

rownilkami urzędów centralnych, szczegółowe zasady , 
~ tryb załdźenia i pr·owad;zenia krajowe~o systemu 
informacji o teręnię, . ' 

" 

Art. 41. 1. Tworzy się Fundusz ' Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym, zw'any dalej ' "Fundu
szem", składający się z funduszy centralnego i woje
wódzkich. 

2. ,Dochodami funduszu cen'tralnego są wpływy ze 
sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z za
sobu centralnego, z opłat za czynności związane z prowa

, dzeniem tego zasobu, przekazywane w ' okresach rocznych 
wpłaty z funduszy wojewódzkich w wysokości 2(1J/o ich 
wpływów, a także inne wpływy. 

3. Dochodami funduszy wojewódzkich są wpływy ze 
sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z za
sobów wojewódzkich, z opłat za _ czynności związane z 
prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania 
projektowanych sieci u2:brojenia terenu, a także inne 
wpływy. Fundusze wojewódzkie mogą być uzupełniane do
tacją z funduszu centralnego. 

4. Środki Funduszu są przeznaczone na uzupełnienie 
środków budżetowych niezbędnych na finansowanie za
dań związanych z aktualizacją i utrzymywaniem państwo
wego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup 
urządzeń niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. 

5. Środkami Fund!lszu dysponują : 
- 1) Minister Gos'podarki Przestrzennej i Budownictwa 

IW zakr~sie funduszu centralnego, 
2) wojewódzkie rady narodQwe ~ w zakresie fundus~y 

wojewódzkich. 
6. Środkami funduszy wojewód~ich administrują te

renowe organy administracji państwowej stopnia woje
wódzk,iego, zgodnie z planem uchwalonym przez radę na
rodową. 

7. Terenowe organy ad{llinistracji państwowej stopnia 
wojewódzkiego prtŻedstawiają radom narodowym projekty 
planów oraz coroczne spraW'o'zdania z wykonania zadalł 
i gospodarowania środkami ' funduszy wojewódzkkh. 

' !B. Środki Funduszu, nie wykorzystane w danym roku 
kalendarzowym, przechodzą na rok następny. 

Rozdział 8 

Uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych 
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografil 

Art. 42. 1. Do wykonywania samodzielnych funkcji 
w dziedzinie geode!Zji i kartografii jest niezbędne posia
danie uprawnień zawodowych. 

2. Przez wykonywaniesamo:dzielnych funkcji w dzie
dzin'ie geodezji i kartografH ro'rumie się: 

1) kiefClwanie pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, 
podlegającymi zgłoszeniu do' państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartografic.znego, oraz sprawowanie 
nad ill~rni " bezpośredniego nadzoru, . 

2) wykonywanie czynności rzeczoznaw.cy z zaikresu prac 
geodezyjnych i kartograficznych, podlegających zgło,

szeniu do państwowego zasobu geodezyjnego i karto-
19raficznego, 

3) pełnienIe funkcji inspektora naldzoru z !Zakresu geo,-, 
dezji i. kartografii, 

4) wykonywanie czynnośc:i związanych z, rozgranicza
niem nieruchomości, 

5) wykonywanie prac geodezyjnych i kartogaficznych 
niezbędnych do doIoonywania wpisów w księgach 
wieczystych omz prac, w wyniku których mogłoby 

' .pą~tąpi~ zagrożenię dla, zdrpW'lą IviQ życi~ lUd7jlQCVO, 
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3. Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzi 
nie geoQe'zji i kartografii są obowiązane wykonywać swo
je zadania rz należytą starannością, zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepi
sami prawa. 

Art. 43. , Uprawnienia zawodowe nadaje się w nastę
pujących zakresach: 

1) geodezyjne pomiary sytuacyjnQ-wysokościowe, reaIi~ 

iZacyjne i inwentaryzacyjne, 
2) rozgraniczanie, podziały i szacowanie nieruchomości 

(gruntÓw) oraz sporządzanie dokuinentacji do celów 
!prawnych, 

3) getodezyjne pomiary podstawowe, 
4) geodezyjna obsługa inwestycji, 
5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych leśnych, 

6) Tedakcja map, 
7) fotogrametria i teledetekcja. 

Art. 44. 1. Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geo
dezji i kartografii mogą otrzymać osoby, które: 

1) posiadają wyższe lub średnie wykształceni~ geode
zyjne, , 

2) posiadają 3 lata praktyki zawodowej w wypadku wy
!kształcenia wyższego i 6 lat praktyki zawodowej w 

' wyl{>adku wy'kształcenia średniego, 

3) wykażą się znajomością przepisów w dziedzinie geo~ 
dezji i kartografii, 

~ 

4) posiadają nienaganną opinię zawodową . 
.2. Uprawnienia zawodowe w zakresach, o ' których 

mowa wart. 43 pkt 6 i 7, mogą otrzymać również osoby 
posiadające wyższe wykształcenie geograficzne o specjal
nościkartograf.fa albo innej lS}kcjalności, po ukończeniu 
podyplomowego studium w zakresie kartpgrafii. 

3. Osoby posiadające w dziedzinie geodezji i kar'to
grafiitytuł naukowy profesora albo I lub II stopień sJ>e,
cjalizac]t 'zawodowej, nadane w trybie odrębnych pr~epi
sów, są zwolnione z wymogów określonych w ust. 1 
pkt 2i 3. 

, 4. Mihister Gospodarki ' Przestrzennej i Budownictwa 
może w 'llIzasadnionych wypą.dkach, na wniosek osolby 
ubiegającej się o uzyskanie uprawnień zawodowych, uznać 
posiadanie innego pokrewnego wykształcenia i długolet
niej geodezyjnej lub kart'ograficznej praktyki zawodowej 
za spełnienie wymagańkw'alifikacyjnych, o których mowa 
w ust. 1 i 2. 

Art. 45. 1. UpraWnienia zawodowe nadaje Minister 
Gospodarki Prnestrzennej i Budownictwa lub rL jego upo
ważnienia Główny Geodeta Kraju na podstawie wyników 
postępowania k:walifikacyjnego, przeprowadzonego przez 
komisję kwalifikacyjną do spraw uprawnień zawodowych. 

2. Nadan'ie uprawnień zawodowych stwierdza się 
-świadectwem. Odmowa nadania uprawnień zawOdowych 
następuje w drodze decYiZJi. 

3. Minister GGspodarki Przestrzennej i Budownictwa 
powołuje komIsję kwamikacyjną do 5pTaw upra~ień za
wodowych z udziałem przedstawicieli Minisha Rolnictwa, 
Leśnictwa 'i Gospodarki 2ywnościowej oraz stowarzyszeń 
społeczno-zawodowych działających w ,dziedzinie geodezji 
i kartografii, a ta'lcie prowadzi cenkalny rejestr osób po
siadających uprawnienia zaWodowe. 

,4. 'Koszty pO$tępowania kwalifikacyjnego ponosi oso
ba ubiegająca się o nadanie uprawnień zawodowych. 

,S: Minister Gospodarki Prze~trz'ennej i Budownictwa 
:określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i szczegó· 

łowe warunki na,dawania uprawnień zawodowych oraz 
działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnieii 
zawodowych w dziedzinie geodezji i !kartografii. 

Art. 46. 1. Osobom, które ze swojej winy dopuŚciły 
się naruszenia przepisu art. 42 ust. 3, można: 

1) udzielić upomnienia lub 
2) zakazać wykonywania samodzielnych funkcji w dzie· _ 

dzinie geodezji ł kartografii na okres od roku do 5 lat. 

2. W sprawach wymieruonych w ust. 1 decyzje yvy
daje terenowy organ administracji państwowej stopnia 
wojewódzkiego, właściwy ·ze względu na miejsce zamiesz
kania osoby posiadajCjcej uprawnienia zawodowe. 

3. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
prawomocne decyzje przesyła się właściwernuzakładowi 

pracy, a także wykazuje w c€n'tralnym 'rejestrze osób po-
siadających uprawnienia ~awodowe. ' 

Art. 47. Jeżeli ,przy wykonywaniu funkcji mie'iniczych 
górniczych, asystentów mierniczych górniczych lub bieg
łych sądowych je'st niezbędne prowadzenie prac geode
zyjnych i kartograficznych podlegających obowJązkowi 

zgłoszeniia do ,państwowego zasobu geodezyjnego i karto
graficznego, osoby wykonujące te prace powinny posia
dać uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy. 

Rozdział 9 

Przepisy karne 

A,rt. 48. 1. Kto: 

1) wbrew pr,zepisom art. 12 nie zgłasza prac geodezy,j
-Dych i ' kartograficznych lub nie przekazuje materia- ' 
łów, powstałych w wyniku prac geode~yjnych i kar
tograficznych, lub informacji o tych materiałach do 
'Państwowego zasobu geodezyjnego i ,kartograficznego, 

2) wbr~w przepisom art. 13 ust. 1 pkt 1 utrudnia lub 
uniemożliwia os'obie wykonującej prace geodezyjne 
i kartograficzne wejście rJa grunt . lub do obiektu bu
dowlanego i ,dokonanie niezbędnych czynności zwią

zanych z wykonywaną 'pracą, 

3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemiesz
czaznaki geodezyjne, grawimetryczne lub magne
tyczne i urządzenia zabezpieozające te znaki oraz 
Ibudowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właś
ciwych organów o zniszczeniu, usZkodzeniu lub prze
mieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych 
lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te 
.znaki oraz budowli ,triangulacyjnych, 

4) wbrew przepisom art. 18 bez wymaganego zezwole
nia bądż wbrew jego warunkom wykonuje prace re
produkcyjne lub rozpowszechnia mapy, materiały foto
'grametryczne i teledetekcyjne, 

5) w,brew ,przepisom art. 22 ust. 2 i 3, będąc obowiązany 
do zgłoSzenia zmian danych objętych ewidencją grun
tów i budynków, n'ie zgłosi ich do właściwego organu 
w ciągu 30 dni od 'dnia powstania zmian, albo będąc 
,obowiązany dostarczyć dokumenty niezbędne do 
:wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i bucfyn~ 
ików nie dostarczy ich, , 

6) wbrew przepisom art. 27 ust. 2 nie uzgadnia- usyt_uo
w'ania projektowanych sieci uz'brojenia terenu bądź 
nie zapewnia przeprowadzenia wyznaozenia usytuowa
nia obiektów J b\tdowlanych, ge'odezyjnych pomiarów 
/powykonawczych ' i sporządzenia dokume'ntacji z tym 
~wiązanej, , 
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7) wbrew przepisom art. 42 bez wymaganych uprawnień . 
zawodowych wykonuj'e samodzielne funkcje w dzie
·dziI).ie geodezji i kartografii 
podlega karze grzywny. 
2. W wypadkach okreśionych w ust. 1 orzekanie na

stępuje na ' podstawie przepisów o postę'powani,u w spra-
wach o wykroczenia. , 

Art. 49. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prac 
. geodezyjnych i kartograficznych, prowadzopa w dniu 
wejścia w życie ustawy na podstawie zezwoleń przez pod

'mioty nie będące osobami prawnymi, podlega w terminie 
trzech miesięcy wpisowi z urzędu do ewidencji prowa
dzonej na podstawie przepisów o działalności gospodar- ' 
czej. 

2. W stosunku do osób wykonujących prace geode
zyjne i kartograficzne nie mają zastosowania przepisy 
ustawy z dnia 22 marca 1989 T. o rzemiośle -(Dz. U; Nr 17, 
poz. 92). 

. Art. 50. 1. Dokumenty stwierdzające posiadanie kwa
lifikacji zawodowych, uzyskane. Vi trybie przepisów- obo
Wiązujących przed dniem wejścia 'w życie ustawy, są je
.dnoznaqne z uprawnieniami. zawodowymi, o których 
mow'a wart. 42. 

2. Osoby nie posiadające uprawnień zawodowych, 
zatrudnione w istniejących jednostkach gospodarki uspo
łecznionej na stanowiskaGh, do których zajmowania jest 
wymagane posiadanie tych ' uprawnień, są obowiązane do 
ich uzyskania w ciągu ' 5 hit od dnia wejścia w życie 

ustawy. 
Art. 51. W ewidencji gruntów i bUdynków, założonej 

na' podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32), oprócz właści
ciela, do cza'su uregulowania tytułu własności, wykazuje 
się także osobę władającego. 

Art. 52.' P9stępowanie o rozgraniczenie nierucho
mości, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, pro
wadzi się według przepisó\y dotychczasowych: 

Art. 53. Nieruchomości państwowe, wydzielone w 
zWiązku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpiecza
jących te znaki i budowli triangulacyjnych, przechodzą w . 
zarząd właściwych terenowych organów administracji pań
stwowej stopnia podstawowego. 

1) 

2) 

3) 

Art. 54: Ustawa' nie narusza przepisów: 
art. · 1 i 4 dekretu z dnia 6 września 1951 l. o obsza
rach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. 
Nr 46, poz. 341), 
dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze 
(Dz. Th z 1978 l. Nr 4, poz. 12, z 1984 r. Nr 35, poz . 
186, z 1987 r. Nr 33, poz. , 180 i z 1988 r. Nr . 41, 
poz. 324), 
art. 5 i art. 18 ust. 2 .pkt 4 dekretu z dnia 23 marca 
1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. Nr 9, 
poz. 51, z 1959 l. Nr 27, poz. 168, z 1969 r. Nr 13, 
poz. 95 i z 1977 r. Nr 37, poz. 162), 

4j ' ustawy z dnia 15 lutego 1962 l. o ochronie dóbr kul
tury i o muzeach (Dz. U. Nr 10, poz. 48 i z 1983 r. 
Nr 38, poz. 173), 

, S} ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo bu
' dowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229, z 1981 r~ Nr 12, 

r 

poz. 57, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i 201; z 1984 r. Nr ·35, 
poz. 185 i 186, z 1987 .r. Nr 21, poz. 124 i z 1988 '·r·. 
Nr 41, poz. 324). 

6) ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wod
ne (Dz. U. Nr 38, poz. 230, z 1980 r. Nr 3, poz. 6, z 
1983 r. ,Nr 44, poz. 201 i z ~989 r. Nr 26, poz. 139), 

7) ustawy z dnia 16 września 1982 l. o pracownikach 
urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 214, z 1984 r. 
Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 r. 
Nr 4, ·poz.24). 

Art. 55. W ustawie z dnia 26 marca' 1982 l. o scala
niu i wymianie .... gruntów (Dz. U. Nr 1'1, poz. 80 i z 1989 r , 
Nr 10, poz. 55) wart. 24 w ust. 4 dodaje się pkt , 3 w 
brzmieniu: 

' ,,3) przebieg granic nieruchomości w wypadkach, o 1.ctó
. rych mOWa w uslawie - Prawo geodezyjne i ocarto
m·aficzne." 

Art. 56. W ustawie z ,dnia 12 listopada 1985 l. o 
zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych 
naczelnych i centralnych organów administracji państwo
wej (Dz. U. Nr 50, poz. 262 i z 1987 r. l\Jr 33, poz. 180) w 
art. 2 w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 
,,10) ewidencji gruntów i budynków w odniesieniu do 

obszarów gmin, a także podziałów i rozgraniczenia 
nieruchomości - w odniesieniu do obszarów nie 
objętych działaniem ustawy z dnia 29 kwietnia 
1985 r. ,o gospodarce gruntami i wywłaszcżaniu nie
ruchomości (Dz. U. z 1989 l. Nr 14, poz. 74 i Nr 29, 
poz. 154)". 

,Art. 57. W ustawie z -dnia 23 paźd:1:iernika 1987 r. 
o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Prżestrzennej 
i Budownictwa (Dz. U. Nr 33, poz. 173) w . art. 3 ust. ~ 
otrzymuje . .brzmienie: . 
,,3. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wy

konuje zadania w dziedzinie geodezji .i kartografii, z 
wyłączeniem zadań przewidzianych w ustawie - Pra
wo geodeźyjne i kartograficzne dla Ministrów Obrony 
Narodowej oraz _ Rolnictwa, Leśnictwa Gospodarki 
Zywnościowej . ". 

Art. 58. Tracą moc: 
1) dekret z dnia 13 września 1946 l. o rozgraniczeniu 

nieruchomości (Dz. U. Nr 53, poz. 298 i Nr 70, 
poz. 382); 

2) dekret z dnia 25 kwietnia 1948 l. o prawie dokony
wania zdjęć aerofotogrametrycznych (Dz. U. Nr 24, 
poz. 160), 

3) dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów 
i budynków (Dz. /U. Nr 6, poz. 32), , 

4) dekret z dnia 13 'czerwca 1956 l. o państwowej służbie 
geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115, 
z 1983 r. Nr 44, poz. 200, z 1987 r. Nr 33, poz. 180 
i z 1988 r. Nr 24, poz. 170). -
Art. 59. Do czasu wydania przepisów wyko~awczych 

przewidzianych w ustawie pozostają w mocy dotychczaso
we przepisy, jeżeli nie są z nią sprzeczne. 

Art. 60. Ustawa wchodzi w źycie z dniem l lipca 
1989 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: w z. K. Balcikowski 
Sekretarz Rady Państwa: Z. Surowiec 
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