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U~TAWA 

z dnia 24 m~ja 1989 r. 

o rozpoznawaniu przez , sądy spraw gospodarczych. \ 
Rozdział 1 - 7) z zakresu prf wa upadłościowego i prawa o postępo-

waniu układowym, I 

Rozpoznawanie spraw gospodarczych 8) inne, !pfzeikaozane przez orlręibne przepisy. 

Art. 1. Rozpoznawanie spraw go:~podarczych powierza 
się sądom rejonowym i sądom wojewódzkim, w ktÓTych 

/' tworzy się odr~bne jednostki organizacyjne (sądy gospo- ' 

Art. 3. Sądy gospodarcze prowadzą rejestry: 

1) handlowy. 

2' ) 

, ,-

d1rcze). ' 

Art. 2. 'L Sprawami gospodarczymi są sprawy ze sto
sunków cywilnych między 'podmiotami 'gospodarczymi 

, ptowadzącymidzi'ałalność gospodaifczą pa za:saąach okre
śhmych w odrębnych przepisach, w zakresiel prowadzo-
nej przez nie działalności gospodarcżej. \ 

, ~. Ponadto 'sprawami gospodarczymi są , sprawy: ' 

1) zestosun,ku spółki, 

2) przeciw'kb podmiotom gospodarczym ó zaniech'anie 
narusząnia środowiska ,- l przywróćenie do stanu po

, prZedniego lub o naprawienie szkody z' tym związa- , 
nej oraz o za!kazanie albo ograniczenie działalności 
zagrażającej środowisku, , , . , 

3) między organami przedsiębiorstwa państwowego, 
\ , 

4) między przedsiębioz;stwem państwowym lub jego 
organami a jego organem założycielskim lub organem 
,sprawującym nadzór, 

5) należące do właściwości sądów na pods,tawie przepi
<sów o ',przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym 
w gospodarce narodowej, 

, , 6) ~ zakresu postępowania opoprawi,e gospodarki przed
siębiorstwapaństwowego ' oraz o jego upadłośc~_; 

spółdzielni . i ich związków, 

3) przedsiębiorstw państwowrch, 

4) przedsiębiorstw za'granicznych, 

5) jednostek badawczo-rozwojo~ych, 

6) inne, przekazane przęz odrębne przepisy. 

Rozdzia'ł 2 

Zmiany w , przepisach obowiązującrch 

Ąrt. 4. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Pra
woo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 31, poz. 137 
i z ,1989 · r. Nr . 4, poz. 24) wprowadza się następujące 

' zmiany: 

1) po art. , 19 dodaje się art. 19J w ,brzmieniu: 

"Art. 191
• § 1. Minister Sprawiedliwości. w drodze 

rozporządzenia. tworzy w sądach wo
jewódzkich oraz w sądach rejono
wych, mają~ych siedzibę w.. miastach 
będących siedzibą wojewódzkich rad:' 
narodowych, odrębne jednostki orga
nizacyjne ,do spraw g05lpoda~~zych 
('sądy, gospodarcze). 

, , 
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, i§ 2. W tym samym trybie Minister Spra
wiedliwości może przekazać jednemu 
sądowi wojewódzkieml,l rozpoznawanie 
spz:aw gospodarczych z właściwości 

innego sądu wojewódzkiego oraz utwo
rzyć odrębne jednostki organizacyjne 
do spraw gospodarczych (sądy gospo
darcze) w innych sądach rejonowych 

, niż określone w ,§ 1. 

§ 3. Do orzekania w jednostkach, o któ;" , 
rych mowa w §. 1 ,i 2, Wyznacza się: 

sędziów i ławników szczególnie obe
znanych z problematyką gospodarczą. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości, w drodze 
rozporządzenia, określa szczegółowe 
zasady i tryb ~yznaczania sędziów. 
o których mowa w .§ 3.", 

2) wart. 26 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

,r§ 3. Prezes sądu wojewódzkiego' zwołuje co naj
mniej raz w roku · konferencję sędziów rollPo
znających sprawy g.ospodarcze, w celu , omó
wienia wniosków wypływających z okresowej 
analizy orzeczeń w sprawa,ch gospodarczych. 
W konferencji uczestniczą zaproszeni przez pre
zesa przedstawiciele zaInteresowanych orga
nów. instytucji i organizacji gospodarczych." 

Art. 5. W U!Stawie z dnia 20 września 1984 r. o Są
dzie Najwyższym (Dz. U. Nr 45, poz. 241) art. 5 otrzymu- -
je brzmienie: . 

"Art. 5. 1. Sąd Najwyższy dzieli się n~: Izbę Admin~stra
cyjną. Pracy i ' Ubezpieczeń Społecznych, Izbę 
Cywilną, Izbę Kamą oraz . l'Zbę Wojskową. 

2. I~a Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń . 
Społecznych sprawuje, w g~nicach i trybie 
dkreślonym przez właściwe przepisy, nadzór 
nad grzecznictwem sądowYm w sprawach z 
\Zakresu prawa pracy, wynalazczych, ubezpie
czeń społecznych oraz w sprawach skarg na 

( dec~je administracyjne, a także w sprawach 
:przekazanych na podstawie przepisów szcze
gólnych. 

3. IZiba Cywilna sprawuje, w granicach i trybie 
określonym przez wł'aśc,iwe przepisy, nadzór 
nad orzecznictwem sądowyril w sprawach cy
wJ..Inych i gospodarczych. 

4. Izba Karna spraw'uje, w granicach i trybie 
określonym przez właściwe przepisy, nadzór 
nad orzecznictwem sądowym w sprawach 
karnych należących do właściwości sądów 
powszechnych. ' 

5. Izba Wojskowa sprawuj,e, w granicach i try
bie określonym przez właściwe przepisy, 
nadzór nad orzecznictwem sądów wojsko
wych." 

Art . . 6. W Kodeks,ie postępowania cywilnego wpro· 
wadza się nastę.pujące ~iany: 

1) wart. 2: 
a) § 2 skreśla się, 

Ib) w § 3 wyrazy "również" oraz "inne'" skreśla się; 

2) wart. 99 wyrazy "jednostkom gospodarki uspołecz
nionej" zastępuje się , wyrazem' "stronom"; 

. Poz. 1·75 
'1 'h tV '" .. r ' 

3) po art. 479 doda/je się nowy Q!Ział IVa w brzmieniu: 

"DZIA,Ł IVa 

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH 

Art. 4791• § 1. Pnzepisy ninieljszego działu ' stosuje 
się w sprawach ze stosunków cywil
nych między podmiotami gospqdąr
czymi, w zakresie prowadzonej przez 
nie d~dałalności gospodarczej (spra
wy, g,oSJpodarcze) . 

§ 2. Sprawami gospodarczymi. w rozumie
niu niniejszego działu. - są także 

,sprawy: ! 

1) ze stosunku spółki, 
2) przeciwko podmiotomgospodar

czym o zaniechan~e naruszania 
środ'owiska i przywrócenie do sta
nu poprzedniego lub naprawienie 
s7!kody z tym. związanej oraz , za
kazanie lub ograniczenie ' d~ałal
ności Q:agrażającej środowisku, 

3) należące ' do właściwości 'Sądów 
na podstawie przepisów D prze
,ciwdziałaniu praktykom monopo
listycznym w gospodarce naro
dowej. 

Art. 4792• § 1. Podmiotami go.spodarczymi są W: 
szczególności podmioty określone w 
przepisach o działalności gos,podar
czej, 'w przepisach o działalności gos
podarczej z udziałem podmiotów za
.granicznych oraz o zasadach pro!"a
dzenia na tewtorium Polskiej Rze
czypospo.litej Ludowej dzi,ałalności 

go~podarczej w zakresie dr ()Ibn ej .wy
\twórczości przez zagHiniczne osoby 
pr,aWhe 'i fizyiczne. a także Ibanki. , 

§ 2. Przepisów niniejszego działu nie sto
suje się w sprawach, w których,' 
!przynajmniej jedną ze stron jest: 
1) o'soba fizyczna pro.wadzą<:a oso

lbiście, nie wymagającą zgłoszenia 
do ewidencji, działalność gospo~ ' 

darczą, z której zarobek stanowi 
dodatkowe źródło dochodu, 

2) indywidualny rolnik w zakresie ' 
IprowadZonej przez nie'go dcziałal
ności wytwórczej. d<Ytyczącej pro
dukcji roślinnej, zwierzęcej, 

ogrodnictwa i sadownictwa. 

Art. 479~. § 1. Sprawy gospodarcze rozpOznają sądy 
wojewódzkie, z · wyjątkiem spraw. 
dla kt6:rych zastrzeżona jest wła~ci
waść sądów rejonowych. 

§ 2. Do właściwości sądów rejonowych 
należą sprawy: 
1) w których Wartość przedmiotu 

:spOtru nie przekracza 5 . .000.000 zł. 

2) o wydanie nakazu zapłaty w po
stępowaniu nakazowym. n~ezależ

nie od wartośd PTzedmiotu sporu, 
3) inne, przekazane tym sąctomrprzez 

odrębne przepisy. -
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Art. 4794• Przepis ,art. 34 ma zastosowanie również 
,w sprawach ć; zawarcie umowy, ustalenie 
jej treści oraz o zmianę umowy. 

Art. 4795• § 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje. 
sprawy w Składzie . jednego sędziego 
bez udQiału ławników, jeże.Ji: ; 
1) pozwany nie złożył odpowiedzi, 

na pozew lub uznał powództwo 
albo 

2) wartość przedmiotu sporu nie, 
przelkracza 500.000 zł. 

§ 2. Prezes sądu pierwszej instancji może 
zarządzić rozpoznanie każdej sprawy 
,w składzie jeg.nego sędziegQ bez 
udzia~u ławników. 

. ,§ 3. Prezes · sądu pierwszej instancji może 
~arządzić rozpoznanie sprawy w skła
dzie trzech sędziów zawodowych, je
żeli uzna to za wskazane takż·e ze 
względu na jej precedensowy cha- \ 
. rakter. , 

Aut. 4796• Organizacje podmiotów gospodarczych, za 
zg·odą zrzeszonego w nich podmiotu gos
podarczego,. mogą wziąć udziął w toczą

cym się postępo·waniu, w którYm podmiot 
ten występuje w charakterze strony. Art. 
62 i 63 slosu:je się odtpowiednio. 

) 

Art. 4797• W postępowaniu przed sądem gospodar
czym zdolność sądową mają także pod
mioty gospodarcze będące jednoSItkami or
ganiza,cyjnymi, nie mającymi osobowości 

(prawnej, UJt-worzone zgodnie z przepisami 
iPrawa, jeżeli ich przedmiot działania obej
muje prowadzenie działalności gospodar
czej. 

Art. 4798• Pełnom~nikiem zag.ra~q:nego podmiotu 
,gospodarczego może ,być również pełno-

" mocnik ustanowiony do .reprezentowania 
tego podmiotu wobec polskich. organów 
administraoji państwowej, na podstawie 
przepisów o zasadach rprowadzenia na te
rytl:orium Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej działalnośc:i gospodarczej w zakresie 
drobnej wytwórczości przez zagrankzne 
osoby prawne i fizyczne, a , także hanki. 

{ 

Art. 4799• § 1. W toku sprawy strona reprezentowa
na przez adwokata lub radcę praw
nego jest ·Obowiązana doręczać odpi
sy pism procesowych z załącznikami 
bezpośrednio stronie przeciwnej. Do: 
pisma procesowego wniesionego dO' 
sądu strona dołącza dowód dO!I'ęcze -, 
nia drugiej stronie odpisu pisma· albo 
dowód wysłania go listem poleconym. 

/' 

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia 
pozwu wzajemnego, rewizji, zażale

nia, sprzeCiwu od wyroku zaocznego, 
sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzu
tów od nakazu zapłaty, wniosku o 
zabezpieczenie powództwa i skargi o 
~owienie ipoSltęppwania, które 
strona jest obowiązana złożyć w są
dzie z 0dpisami dla strony przeciw-
nej. 

.~ T · ... rnz-z- '~f '" • 

Art. 4791°. Sąd, z urzętlu lub na wnios~, zarządza l 

odbycie poSiedzenia lub jego części przy 
drzwiach zamkniętych także wtedy, gdYi 
mogą być ujawnione n'koliczności stano~ 
wiące ta:jemnicę produkcyjną lub handlo
wą stI'Qny. 

Art. 47911• Sąd umarza postępowanie zawieszone na 
zgodny wniosek stron oraz z przyczyn 
wskazanych wart. 177 § 1 pkt 5 ti 6, 
jeżeli wniosek o podjęcie postępowania 

nie został zgłoszony w cdągu roku od da
ty postanowienia o zawieszeniu. 

Art. 47912• § 1. Powód powinien dołączyć do pozwu 
odpis Ifeklamacji luJb wezwania do 
dohrowolnego spełnienia żądania i 
oświadczenia co do stanowiska p 0 '

zw.anego w tym przedmiocie oraz in
f1ormację' lulb odpisy ' pism o prÓłbie 
:w:yjaśnienia spornych kwestii w dro
dze rokowań . 

/ 

§ 2. Niezłożenie odpisu ~e'ZWania do do
browolnego spełnienia żądaniw lub' 
relklamacji może !być usunięte w try: 
bie art. 130. -

,§ 3. Niezależnie od wyniku sprawy sąd 
może obciążyć ko:sztami procesu w' 
całości IUlb części tę stronę, która 
przez zaniechanie czynnosci wymie
nionych w !§ 1 przyczyniła się do 
zbędnego wytoczenia sprawy lub 
wadliwego ()kreślenia 'jej zakresu. 

Ant. 47913• § 1. Sąd może uznać za niedopuszczalne 
cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub 
ograniczenie rdszczenia tylko wtedy, . 
gdy 'Okoliczności sprawy wskazują, 
że wymienione czynności są wyni
kiem niedOlzwolonych praktyk mono· 
polistycznych lub ;ograniczających 
samodzielność podmiotów gospodar
czych, albo gdy wymaga tego ochro
na produkcji należytej jakości. 

I§ 2. Sąd uzna ugodę zawartą przez stro
ny za niedO'plUlSzcżalną tylko wtedy, 
gdy jej treść jest niezgodna z pralo 

"" wem lub sprzeczna z zasadami współ
życia społecznego, a także wtedy, 
gdy wymaga tego ochr.ona środo
wiska lub ochrona produkcji nale'ŻY
tej jalkości. 

Art. 47914• § 1. Plozwany jest -obowiązany do wnie
sienia odpowiedzi na pozew w ter
minie dwutygodniowym od otrzyma
nia pozwu. W sprawach o zawa·rde, 
zmianę i rozwiązanie umowy oraz Q 

ustalenie jej treści termin ten wry;
nosi tydzień. Przewodniczący może . 

przedłużyć te terminy w sprawach 
zawiłych lub w innych uzasadnio ~ 
nych wypadkach. 

i§ 2. W odpoWliedzi na pozew pozwany 
powinien powołać wszystkie zarzuty 
i dowody. Art. 47912 § 3 stosuje się 
odpowiednio. 
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Sąd jest związany uznaniem powództwa, ' 
chyba że nie zna'jduje . ono uzasadnienia 
w okolicznościach . sprawy IUJb dotyczy 
spraw wymienionych Vi art. 4791 § 2 pkt 
2 i 3. 

Sąd powinien dążyć do wydania wyroku 
w . sprąwie ' w terminie trzech miesięcy od 
'daty złożenia pozwu. Sprawy o zawarc4e, 

' ~mianę i rozwiązanie UlffiOwy oraz o us'ta
lenie jej treści powinny być rozpozna-
wane wpięrwszej kolejności. 

Sąd, może wydać WyT10k na [posiedzeniu 
niejawnym, gdy pozwany uzna~ rpowódz·· 
itwo oraz gdy po, złożeniu przez · slt-rony 
pism 'Procesowych .i dokumentów sąd 
uzna, że sprawa jest dostateq:nie wyjaś
;niona do stanowczego rozstrzygnięcia. 

Art. 47918• § 1. Art. ~3~§ 3 nie stosuje się. 

r§ 2 .. Sąd może wydać wyrolk zaoczny na 
posiedzeniu niejawnym, gdypozwa
ny 'nie złożył odpowiedzi na pozew. 

A11t. 47919• § 1. Wyr,oki, o których mowa wart. 47917 

i art. 47918, wiążą sąd od chwtili pod
,pisania sentencji. 

i§ 2. Wyroki wYmienione w § . 1 sąd z 
urzędu doręcza obu stronom z 1'0-, 
uczeniem o przysługujących im środ
kach zaskarżenia. 

Ar,t. 4792°. § 1. Sąd rewizyjny ro'Zpoznaje sprawę w 
granicach rewizji, bierze jednak z 
urzędu pod . rozwa'gę naruszenie pra.
wa materialneg,o iniewaŻllość postę-
powania. . \ 

I§, 2. Sąd nie jest związany granicami ani 
wnioS'~ów, ani podstaw rewizji w. 
,sprawach, których przedmiotem są 

roszczenią wynikające z niedozwolo
nych praktyk monopolistycznych, z 
bezyrawnego ograniczenia samod~iel
nośc.i podmiotu g,ospodarczego, z na
ruszenia ochwny śr,odowiska lub z 
narUszenia przepisów dotyczących 

produkcji albo obrotu produktami 
złej jakości. 

. Ar,t. 47921 , § 1. Sąd rewizyjny, poza wypadkami oIkre-
ślónymi . w . art. 388§ 2 i 3, !Uchyla 

. ;zaskarżony wyrok jedynie wówczas, 
gdy wydanie wyroku co do istoty 
sprawy wymagałotby ponownego prze
Iprowadzenia postępowania dowodo
we·go w całośc4 IUJb w znacznej 
części. 

§ 2. Przepisu ,§ nie stosuje się w pos.tę
powaniu Iprźed Sądem Najwyższym. 

Art. 47922• Po upływie dwóch la,t od:uprawbmocnie
nia s'ię wyroku nie można żądci.ć ~nowie- · , , -T l • 

. nia po.stępowa,nia,. chyba . że strona była 

p071bawiorra możliwości działania lub nie 
'była należyc::ie reprezentowana. 

Art, 479~3. Czynności rtależące do postępowania na
. kazowego i ~pciminawczego są wykony
wane przez sądy rejonowe. 

:( 'J, . , ':~,- .• - . f 
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\ ' , 
. , 

Poz. 11S . 

Art. 4792ł • W postępowaniu nakazowym sąd może ' 
ponadto wydac nakaz zapłaty, jeżeli: 

1) powód dołączył do poz\vu dowód we~, 
zwania dłużnika do zapłaty i oryginał 
pisemnego oświadczenia dłużnika o 
uznaniu długu albo dołączył dowód 
zaakceptowanego przez dłużnika żąda- o 

nia zapłaty, zwróconego przez bank i;; 
nie zapłaconego z powodu Ibraku środ
ków na rachunku barikowym, 

2) roszczenie jest w całości stwtierdZJOO.e 
dokumentem prywatnym nie butlzącym 

. wątpliw.ości. 

Art. 47925• W razie skierowania sprawy do zwy!kłe
go postępowania albo ' w ra~e wniesienia 
zarzutów zg,odnie z przepisami Kodeksu" 
'Sąd rejonowy przekazuje sprawę ~ądowi 

wojewódzkiemu, jeżeli jest on rzeczoIwo 

. ,.::~ 
- ~~~ 

"'. ~·:'1··o.~! 
właściwy. . ) , . 

Art. 47926• Nakaz zapłaty w postępowaniu upominaw
czym na l wniosęlk powoda: . 
1) będz'ie . wydany, jeżeli przedmi,otem 

roszczenia jest należność piemęzna nie. 
przekraczająca . kwoty tjoo 000 zł i dO; 
pozwu powód załączył odpi~ odipowied- i. 

nięgo dokumentu ' rachunkowego or~) 
-'pisma zawierającego wezwanie dłużni- ' 
ka do dobrowolnej zapłail:y wraz' z do- lo . 

wodam'i przesłania 1ch dłużntkow'i, a z 
ośW'i~dczenia pOlWoda · lub z treśb 
wni,osku wynika, że dłużnik nie kwe~ 
stionował należności, 

2) może być wydany, jeżeli przedmiotem 
rOSiZczenia je:st należność' pieniężna nie 

~ ... 
, . " I ~ . ' \;lt 
,".,;'~ 

przekraczająca kwoty 500000 zł, a z za- ,~ 
łączonych do pOZW1U dowodów a'lobo z .:.{ 
oświadczenia powod. dl wynika, że. po~; . .,,\~ 

.;<~ 

zwany nie udzielił od.pOIWiedzi na we- . ·:t':M 
zwanie do dobrowolnego , spełnienia :., "~ 

świadczenia , lub nie wskazał przyl;:zyn (;'·.l.';~ ... ;.:';~~.'.·~ •.•. i.'. 

odmowy zaspokojenia roszczenia,. ''''"1 

3) może być wydany, jeżeli przedm~ote'IIl '; 
l1Os'Zczenia jest należność pieniężna nie >'{i$ 
przekraczająca 300 000 zł. ' , 

Ą.rt.47927• § 1. Rewizję nadzwycza!jną można oprzeć 
na zarzucie rażącego naruJSzenia 
prawa . 

,§ 2. Sąd Najwyższy oddala rewizję nad
zwy~jną, gdy wstała ona złożona 

po upływie szesclU miesięcy od 
. uprawomocnienia się .orzeczenia. 

.I§ 3. Art. 421 § 2 nie stosuje się." j 

.4) , ar;t. 6911 otrzymuje br~ienie: , 

"Art. 6911. I§ 1. Przep,isy niniejszego działu stosuje 
Ii'ię w sprawach o rozsttrzygn~ęcie 

Sporu między: 
1) ra.dą pracO'WlIliczą przedsiębiOT

'stwa a dyrektorem ; przedsię
tb'iorstwa, 

2) oOTganami przedsiębiorstwa a ,or
ganem założycielskim przedsię

biorstwa, 
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3) organami przedsiębiorstwa a or
ganem sprawUljącym nadzór nad: 
przedsiębiorstwem. 

§ 2. Sprawy wymienione w § 1 rozpo
znają sądy wojewódzkie."; 

5) treść art. 696 oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 
; w br2'nlieniu: 

n§ 2; W sprawach należących do właściwości sądó1w 
gospodarczych sądem określonym w § 1 je'st 
odpbwiednisąd gospoda,rczy."; 

, I 
Poz. 175 

Prawnych 'w przedmiocie wpisu na listę 
radców prawnych oraz.' w wypad'ku nie:' 
podjęcia uchwały przez radę okręgowej 
:izby radców prawnych w ciągu dwóch 
miesięcy od daty złożenia ' wniosku o 
wpis lub vi razie niepodjęda uchwały 
przez Krajową , Radę Radców' Prawnych 
w ciągu dw.óch miesięcy od daty otrzy
mania odwołania - służy zainteres,owa
nemu skarga do Naczelnego Sądu Admi
iIlistracyjnego, zgodnie ' z Kodeksem po
stępowania admini,slracyjnego."; 6) w art. 697 § 3 i 4 skreśla się . 

,< Art. 7. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. (j radcach 
11) po art 31 d'odaj€ się art. 3P 'w brzmieniu: 

prawnych ' (Dz. U. ' Nr 19, poz. 145) wprowadza się nastę
pujące źmiany: 
f' ! ' 

1) w ' art. 7 w ·ust. 1 w pk:t 6 wyraz ;~arbitrażowyrn" 
' i ,pr,zecinek po tym wyrazie skreśla się; 

2) w art. 10 w pkll 1 wyrazy "Główną Komisją Arbitra
żową" i przedn~k przed 'tymi wyrazami skTeśla się; 

3) 
. ' 

watt. 18 w ,ust. 1 wyrazy "w komisjach - arbitra'Żo
wych" i 'PrzeCinek przed tymi Wyrdzamiskreśla się; 

.... 
4)' wart. 22 w ust. 3 w pk.t i wyra'zy "i arbitrażowego" . 

tskreśla się; . 

5) wart. 24: , 
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. 

"Art. 31 1
,. L Rada dkręgowej dzby radców prawnych 

zawiadamia, w terminie 30 dni, Mini!itra 
Sprawiedli'Wościo każdej uchwale o 
',vpisie nę. listę radców prawnych . 

2: Wpis na listę radców prawnych uważa 
się ,za dq!}onany, jeżeli Minister Spra
wiedljwości nie 'Slprzeciwi się w'pisowi 

. w tetllllinie 30 dni od daty otrzymania 
uchwały W~f:)Z z a:ktami osobowymi wpi
saIiego. Spri eciw wymaga ... uzasadnienia . 

3. Decyzja ' Ministra Sprawiedliwości może 
być zas'karżona do ' Naczelnego Sądu 
Administracyjnego przez zainteresowa
nego w terminie 30 dni od daty dorę
czenia tej decyzji."; , Lis.ty radców prawnych prowadzą rady okrę

gowych i~b radców prawnych, któ<re podej .. 
mują uchwały wprzedmiocie"- wpisów na te 
aisty. 

12) w art. 32: 

,4. Właściwa -w przedmiocie wpisu na listę rad· 
ców prawnych jest rada, w której · okręgu 
radca prawny ma miejsce zamie5z~ania."; 

'b) dodaje się uSIl: . 5 w brzmieniu: 
,;5. ' Radizie okręgowej izby radców prawnych prży- (' 

s łUgu'j e prawo wglądu do akt oso'l>owych 
i dyscyplinarnych osoby ubiegającej sję 

lo wpis,z ' za'Sltrzeżeniem przepisów wydanych 
na podstawie art. 75."; . 

6) wart. 25 w ust. 2 w;yrazy ,',moma 2'Wolnićosobę" 
. zastępuje się wyrazami "jest Zwohliona' osoba"; 

. '7) . w a,rt.26 wyrazy "arbltra w Państwowym Arbitra~u 
\IGos.poda,rczym;' oraz 'Wyrrarz "arbitrażową" skreśIa się ; 

8) wart. 27 w ust. 2 wyrazy "pre'zes okręgowej komisji 
ar.bitrażowej"zaSltę'puje się wyrazami "dzie,kan rady 
)dkxęgowej izby ra(lców prawnych";, 

9) wart. 28 w usrt. 1 w pkt 2 przecinek po wyrazie "ści
,garna" zastępuje się wyrazem "lub" or{lz wyrazy "lub 
w Państwowym ' Arbitrażu Go'spodarczym" skreśla się: 

JO) art. 31. otrzymuje brzmienie: 
. "Art. 31. 1. Uchwałę w przedmiocie wpisu na listę 

radców prawnych rada okręgowej izby: 
radcow prawnych podejmtIje w . ciągu 
dwóch miesięcy od daty złożenia 
wniosku o wpis. 

, . 

2. Od uchwały rady oIkr'ęgowej izby rad:
ców prawnych w 'przedmiocie wpisu słu
ży źa'in'teresowanemu odwołanie ' do Kra
jowejR,ady Radców Prawnych, W ter-' 

. mi1;lie14 dni Od . dąty dO'TIizenia. odpi'su 
uchwały. .. . . . . 

3. Na uchwałę Krajowej Rady Radców 

13) 

a) w ust. 2 wyrazy "Prezes okręgowej komisji arbi
trazowej" zastępuje się wyr,azami "Rada okręgo
wej izby radców prawnych", 

ibl dodaje się ust. 3 . w brzmienil].: 
,,3. Aplikację radcowską odbywa się w jednost

(kach organizacyjnych, a co najmnIej przez 
okre's roczny- - w sądzie, państwowym biurze 
notarialnym ipr.ok~raturze, na podstawie po
,yozumienia rady okręgowej izby radców praw
nych z kierownikiem właściwe] jednostki orga
nizacyjnej, prezesetn sądu wo'jewódzkiego 
łub prokuratorem wojewódzkim.".; 

art. 33 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 33. 1. Na listę aplikantów radc~wskich może 

być wpisana . osoba, która spełnia war' 
runki określone watt. 24 ust. 1 pkt 
1-5 i została . skierowana na aplikację 
radcowską przez zatrudniającą ją jed
nostkę organizacyjną oraz uzyskała pi
semne 'zobowiązanie ' pokrycia kosztów 
aplikacji przez tę jednOstkę, chyba że 
sama zobowiąże się do ich pokrycia. 
Prawa 'i obowiązki związane ze skiero
waniem na' aplikację radcowską powili, 
ny być określone w umowie .. zawartej 
między jednostką kie~ującą a osobą 
ubiegającą się o wpis i radą p-kręgowej 
izby radc6w prawnych. ' 

2. W wypadku gdy osoba uhiegająca się 

o przyjęcie na aplikację nie jest zatrud-
. ińfonaw: jednostce 'organi'zatyjnej, umo
wę 'vymieh1onąvi : ust: 1 zawierają 05-0-

bą llbiegająca srę iQ . wpis li rada dklrę

gowej . !zby radców :prii:wriych . . 
3. Uchwałę w 'przedmiocie wpisu na listę 

aplikantów radcowskich rada dkręgo-
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wej izby radców prawnych podejmuje 
w ciągu dwóch miesięcy od ustalonego 
przez , radę ,ostatecznego terminu przyj
mowania wniosków o wpti,sna 'listę apli
kantów radcowskich. Okres p1fzyjmo.wa
nia wniosków nie może być krótszy niż 
miesiąc. 

4. Przepisy art. 24 ust. 2-5, art. 31 ust. 2 
i 3 i art. 31 1 stosuje się odpowiednio.", 

' 14) 'PO art. 36 dodaije się art. 361 w brzmieniu: 
"Art. 361• 1. Aplikacja radcowska kończy się egza

minem radcowskim, który może być 
powtórzony, w razie niepomyślnego wy
niku, jeden raz, w terminie ustalonym ' 
\przez ;radę , okręgowej . izby radców 
prawnych. 

2. W komisji egzaminacyjnej pI1zeprowa, 
dzającej egzamin radcowski uczestni
czy przedstawiciel Ministra Sprawiedli
wości."; 

15) wart. 37 pkt 4 otrzymuje brzmien.ie: 
.. 4) w ra.zie ustania zatrudnienia w jednostce organi

zacyjnej, która skJi owała ap'likanta na aplikację, 
chyba że ,inna jednostka organizacyjna w okre
sie nie przekracZającym trzech m:ie.sięcy potwier
dzi sklierowanie na aplikację albo apHkacja bę
dzie kon'tynuo.wana na koszt aplikanta."; 

16) art. 38 otrzymuje brzmienie: 
"Att. 38. 1. Aplikację radc.owską organizują ipriOl

wadzą okręgowe izby radców prawnych. 
iProgramy aplikacji ra.dcowskiej są usta
lane w porozumieniu z M'inistrem Spra
wiedliwości. 

2. Organy samorządu radców prawnych 
współdziałają w sprawach związanych 

z organizowaniem i prowadzeniem apli
'kacji radcowskiej z organami admini
stracji państwowej, sądami, państwowy
,mi :bi\lTami notarialnymi, prokuraturą 

;oraz jednostkami organizacyjnymi."; 
17) art. 39 skreśla się; 

18) w aI1t. '41 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
1 

,,4) przyg1otowywanie aplikantów radco,wskich ,do na-
leżytego wykonywania zawodu radcy prawnego 
or~ doS'konalenie zawodowe radców prawnych,"; 

19) wart. 50 w ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: , 
,,4) 'tlstalenie liczby zastępców rzecznika dyscyplinalI'

nego .oraz wybór rze,cznika dyscyplinarnego i je\. 
go zastępców,"; 

20) w art. 52 W ust. 2 wyra'z "wicedziekan" zastępuje 
się wyrazem "wicedziekani" ;' 

21) wart. 59 w ust. 2 wyrćl!Z. "wiceprezes" zastępuje się 
wyrazem "wiceprezeSli"; 

22) w art. 60 pkt 8 otrzymuje brżmienie: 
,,8) uchwalanie regulaminów: 

a) , działaln.ości samorządu i jeg.o organów, 
b) odbywania dlplikacji radcowskiej i składania 

eQ17laminu radcowskiegooTa'z pokrywania kosz
tów aplfr'kdlCji i ustalania kIl wysokości, 

c) pr'owadzenia Est radców prawnych,"; 

23) wart. 72w 'ust. 'l wyrazy "preze;s Państwowego 
Ar,bitrdŻU Gospodarczego" oraz ptzecillek przed tymi 
wyra~ s~reśla si~. . 

) 

Rozdział 3 

Przepisy przejściowe i końrowe 

-Art. 8. 1. Traci moc ustawa z dnia 23 paździema'ka 
'1975 r. o Państwo'wym AI1bitrażu Gospodarczym (Dz. U. 
Nr '34, poz. 183 ~ z 1982 r.Nr 31, poz. 214). 

2. Nie zalkończone prawomocn~e do dnia wejścia w 
życie niniejszej ustawy Siprawy, toczące się w okręgo

wych komisjach arbitrażQ'}Vych, ·prz.ekazuje się do da,l-, 
'szego rozpoznania właśC!iwym sądom. c.zynnośc[ doko
nane przed tymi komisjami są skuteczne, jeżeli odpowia
dają przepisom dotychczasowym. Sprawy, w których nie 
zostały rozpoznane -ś·rodki odWioławcz'e od orzeczeń okrę
gowych komisji 'arbitrażowych przez Główną Komisję 
Arbitrażową,,Przekazuje się Sądowi Najrwyższemu --, Izbie 
Cywilnej. W razie uchylenia orzeczenia, , Sąd Najwyższy 

przekazuje sprawę właściwemu sądowi. 
3. Są'dy wojewódzkie wstępują w stOSunki , prawne 

związane z lokalami zajmowanymi przez odpOwiednie 
okręgowe komisje arbitrażowe. Sąd Wojewód,zki w War
szawie wstępuje także w stosunki prawne /Związane z lo
kalami zajmowanymi przez Główną Komisję Arbitraź'ową . . 

4. Mienie i środki finansowe pozostające w dyspo-
7!ycji Głównej Komisji ' Arbitrażowej przekazuje się Sądo
wi Wojewódzkiem.u w Warszawie, a mienie Jśrod'ki fi· 
nansoWe pozostające w dyspozyc!ji okręgowych komisji 
arbitrażowych przekazuje się odpowiednim terenowo są~ 
dom wojewódzkim. 

5. Minister Sprawiedliwośoi u'fegJUluje szczegółowo 
sprawy związane ze zniesieniem Głównej Komisji Arbi
trażowej i okręgowych komisj,i a[bitrażowych. 

Art. 9. 1. Nie zakończone prawomocnie w sądach 
sprawy cywilrie, które na mocy niniejszej ustawy stały 
się sprawami gospoda'l'czynti, toczą się w dotychczaJSowym -
trybię. Jeżeli jednak sąd rewi~yjny uchyli w całości 
lub w części zaskarżone orzeczenie, przekazuje sprawę 
do ponownego rozpozną.nia właśoiwemu sądowi gospodar-. 
czemu. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do sprdlw rejestro
wych, które z chwJlą wejścia w życie niniejszej ustawy 
przejmuje właściwy sąd gospodarczy. 

Art. 10. Wznowienie postępowańia zakończonego 
,prawomocnym orzeczeniem, komisji arbitrażowej nastę

puje według przepisów dotychczasowych, z tym że do: 
wznoWlienia postępowania jest właściwy sąd, 'który we:
dług przepisów niniejszej ustawy byłby właściwy do roz
poznania sprawy. 

Art. 11. 1. Od pra.womocnego o'fzeczenia komisji ar· 
bitrażowej może być wniesi·ona reiW'izja nadzvvyczajna we~ 
dług dotychczasowych przepisów, z tym że organ upraw
niony wnosi j,\ do Sądu Najwyższego. 

2. Jeżeli Sąd Naj;wyższy uchyli zaskarżone orzecze,
nie, przekazuje sp.rawę do rozpoznania właściwemu sądo
wi. W sprawach gospodarczych dalsze postępowanie to
czy się według przepisów niniejszej ustawy. 

3. Podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej, skie
roWlane do Prezesa PaństwOIWego Arbi!trażu Gospodall"cze
go, a nie rozpatrzone d.o dnia wejścia w życ!e' ustawy, 
podlegają przekatżaniu do ro~atrzelIltia MinistroWii. , Spra- ) 
wiedliwości. ' 

14. Rewizje nadzwyczajne wn~sione do Głównej Ko
misji Arbitrażowej, a nie r,ozpoznane do dnia wejścia w 
życie ustawy, podlegają prze'~aianiu Izbie Cywilnej Sądu 
Najwyższeg·o. 
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Art. 12. 1. W okresie do dnia 31 gr1udnia 1990 r. do 
właściwości sądów rejonowych (sądów gospodarczych) 
należą sprawy, w których warrtość przedmiotu sporu ni~ 
przekracza kwoty 500.000 zł. Art. 4793 § 2 k:pc . nie, sto
suje się. 

2. W okresie wymienionyin w 1UiSt. 1 ,sąd w pierw
szej linstancji rOOlpOznaje s,prawy w składzie jednego sę- ' 
dżiego !bez udziału łaWIllikóW, jeżeli wartość przedmiotu 
sporu nie przekracza . kwoty 300 000 zł. W okrelSie tym 
przepisu art. 4795 § 1 pkt 2k:pc nie stosuje się. 

Art. 13. 1. W terminie do dnia 31 sierpnia 1989 r. 
Minister SpraWiiedliwQśc-i przedstawi Rad21ie Państwa 
wnioski o powołanie z dniem 1 października 1989 t.: 

1) alIbit:rów Głównej Kom~~ji Arbitrażowej ._- na s~ano
wiSlka rsędziów SądJu Wojewódzkiego w Wal'Szawie, 

2) dIlbitrów · ok.ręgowych komisji -llrbitrażolWych, ze sta
żem co na'jmniej piędoletnim\na tym stanowiskJu -
lIla stanowiska sędziów sądów wojewód21kich, właści
wych ze względu na ich miejsce 2Jamies,zkaIllia, 

3) pozostałych arpitrów okręgowych komisji arbi~ażo
wych - na stanowiska sędziów sądów rejQnowych, 
właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania 

- spełniających wymagania określone w aJTt. 53 pkt 
1-4 i 8 i wO'bec których nie zachodzą przeszkody z 
art. 55 i 56 ustawy -, Prawo o uetroju sądów powS'zech
nych. 

2. Asesorzy i apl,ikanci arbitrażowi z dniem wejścia 
w żyoie niniej~zej ustawy stalją się ases'orami i aplikan
tami sądowymi. 

3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: 
1) pracownicy administ'l'acyjni i obsługi( Głównej ' Ko,,. 

misji ArbitrażO'Wej stają się pracownU.tami Sądu W'o
]ewód!zkieg'o w WaIiszawie, 

2) pracownicy a~minishacyjni obsługi okręgowych 
komisji a'l1bitrażow'y'ch stają się precownikami sądów 
wojewódzkich lub sądów rejonowych, właściwych ze 
względu na ich miejsce zamieszkania. 
4. Do okresu pracy, od któreg·o zależy wymiar UTlopu 

dodatkowego p'I"Zysługującego sędziemu, wlicza się rów
nież okreSy pracy w PairstwowymAroobraiu Gospodar
czym na stanowi<sku dDbitra, asesoria i apil'ikanta. 

5. Arbitrzy, asesorzy i apl.ikanci arbitmżowi oraz 
pracownicy adminism-a<:yjni i OIbsługi 'kiomisji arbitrażo

wych mogą, 'IW terminie miesiąca od dn~a ogłoszenia usta
wy, złożyć pisemne oświadczenia Q odmowie zatrudnie- . 
nlia ' w sądach wymieni,onych w ust. 1~, stosownie dQ 
niniejszej ustawy. OS()Iby te, zaJtrudn:ione w Głównej Ko
misji Arbitrażowej, mogą składać oświadczenia o' odmo
wie zatrudn1en[a Prezesowi Pań'stwowego Arbitrażu Gos
podalIazeglo, natomia'st os'Oby ~art:Tudni,one w Okręgowych 
komisjach arbitrażowych - prezesowli właściwej okręgo
wej komisji a,rbU'rażowej. W tym wypadku stosunek pra
cy wyyasa z upływem <:zterech miesięcy od dnia ogło

szenia ustawy. 
6. StoS!Unek pracy z arbitrami, którzy nie spełniają 

warunków wymienionych w UJSt. 1, wyga'sa z upływem 
czterech miesięcy od dnda ogłoszenia ustawy, p'I"zy za'
chowaniu zasad rozwiązywania sto5luIliku pracy z ur,zęd
ni!kami mianowanymi w r'azie lik~p.acji Urzędu państwo
we9l? 

7. Wygaśnięcie sl!:osurum pmcy, o kil:órym mowa w 
ust. 5 i 6, pociąga za sobą skutki, jakie ' przepisy prawa 
wią~ąż rozwiązaniem umowy o pracę przez z<likład p:ra~y 
za wy[powiedzen/iem. 

8. Arbi'trzy okręgowych komisji arbitrażowych, po", 

wołani na stanowisko sędziego sądu rejonowego; zacho
wują prawoO do dotychczas pobieranego wynagr'odzenia 
zasadniczego przez okres sześciu miesięcy. 

9. Arbitrzy i prraoownicy administracyjni. którzy po
'biwają dodatki funkcyjne w kiomisjach arbitrażowych, 
zachowują prawo do tych dodatków w dotychczasowej 
wysokośoi przez Okres sześciu miesięcy, gdy obejmą w 
sąd7Jie stanowiska, na których przysługuje dodatek w 
niższej wysokości niż PQbierany dotychcza:s IUlb jeżeli do
datek nie przysługuje. 

Art. 14. W 'Okresie dwóch lat od dnia wejścia w ży
cie ustawy Min~ster Sprawiedliwości może delegować sę
d7iiego sądu wojewódzkiego i sędziego sądu rejonowego, 
orzekającego w sprawIach gOSlpodarczych, bez jego zg,o:
dy, do pełnienia obowiązków sędziego sądu rejonowego 
w sądzie gos,podarczym przez okres do sześciu miesięcy 
w ciągu wku. 

Art. 15. Rrzepis arrt. 8 ust. 2 stlOsuje się odpowiednio 
do spraw w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych 
d spraw w przedmiocie wpisu na listę <liplikJant6w radcow
skich, z tym że sprawy te, toczące się przed prezesami 
okręgo:wYch kiomisji a'I"I»ibrażo'wyć:h, przekazuje się do da,l
szego rozpoznania właściwym r,adom dkręgowych izb rad· 
ców prawnych, a sprawy, w których wniesiono śr:odM od
woławcze od decyzji prezes6w okrę~olWych komisji arbi
trażowych, !pI1Zekazuje się K'Iajowej Radzie Radców Praw
nych. W razie uchylenia decyzji, Krajówa Raaa Radców 
Prawnych przekazuje sprawę właśdiwetj r,adzie okręgowej 
i~by radców prawnych. 

Art. 16. Listy radców pI"awnych i listy apl[kantów 
radc,ows1cich, prowadzone dotychczas przez okręgowe ko
misje arbitr.a~owe, ;przekazuje się W'I"az z <liktami osobo
wymi właściwym radom okręgowych Izb radców prawnych 
do dallSzego , pwwadzend.a: 

Art. 17. Aplikand radcowscy, którzy w dniu wejścia 
w życie nin[ej'szej ustawy odbywają aplikację radcowską, 
koOńczą tę ćliplilkację według przepisów dotychczaslOwych, 
z tym że <lipli'kację radcowską prowadzą okręgowe i7Jby 
radców pmWllych. 

Art. 18. 1. Ilekroć .IW Kodek-sie cywilnym i' innych 
ustawa<:h jest mowa 00 Państwowym Arbitrażu Gos-podar
czym, należy przez t,o rozumieć sądy gospodarrcze w sto
sun1m dlo podmioOtów w tych przepisach wymienionych. 

2. Przepis urst. 1 n[e narusza p'I"Zepisów regulujących 
stosunki prawne między podmiotami' będącymi jednost. 
kami gospodarki uspołecznione'j. ' 

Art. 19. W ustawie z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach 
mQrskich (Dz. U. "Nil' 58, poz. 320 i z 1975 r. Nr 16,, ' 
poz. 91) w arL 11 ust. 1 dtrżymuje brzmienie: 
,,1. W zakresie wynagradzania pracCJlWników izib morskich 

mają odpowiednie zastosowanie: 
1) do przewodniczących i wiceprzewodniczących

przepisy w sprawie wynagradzani,a sędziów sądów 
powszechnych, 

2) do pozostałych pracowników - pfŻepisy w spra
wie zalSati wynagradzania pracowników admini
stracyjnych, pomocniczych, technicznych i oblsługi 

. sądów powszechnych." 

Art. 20 . . Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 paźdżier
ni,ka 1989 r., z tym że .art. 8 'ust. .5 li alIt. 13 ust. L 5 i 6 
~chodzą wżycie z dOiem ogłoszenia. 

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

z dnia 24 maja 1989 r. 

Prawo o notariacie. 

DZIAŁ I 

Ustr6j notariatu· 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. ,l. ,§ , 1. Dókonywanie czynnoscl notarialnych 
na1e~y do notariusza działającego w pań$twowym biurze 
notarialnym oraz do notarius~a prowadzącego indywi
dualną kancelarię notarialną. 

§ 2. Notariusz dokonując czynnoscl notarialnych 
dziida jako osoba zaufania publicznego. 

<§ 3. /Czynności notarialne dokonane przez notariu
sza w formie dokumentu zgodnie z prawem mają charak-~ 
ter _dokumentu urzędowego. 

Art,' . ~ Państwowe biura notarialne oraz ich oddziały 
tworzy i znosi oraz ustala ich sledżiby , Minister Sprawie
dli~ości. Zarządzenie Ministra ' Sprawiedliwości w tej 
sprawie podlega ogłoszeniu 'w Dzienniku Urzędowym 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor PolSKi". 

Art. 3. Państwowym biurem notarialnym kieruje 
notariusz powoływany na stanowisko dyrektora i odwoły-' 
wany z tego stanowiska' przez Minisbra Sprawied)iwości 
- na wniosek: ,prezesa sądu wojewódzkiego. ' 

Art. 4. Oddziałem państwowego , biura notarialnego 
, kieruje notariusz powoły-wany na stanowisko kierownika 
i odwoływany z tego stanowiska przez prezesa ' sądu wo
'jeWódzkiego - na wniosek dyrektora państwowego 
biura notarialnego. 

,Art. 5. § ' 1. Minister Sprawiedliwości może tworzyć 
i znosić indywidualne kancelarie notarialne, prowadzone 
przez notariusza. Decyzje o zniesieniu kancelarii Mini-; 
ster Sprawiedliwości podejmuje po , z'asięgnięciu opinii 
kolegium notariuszy. ' ' 

§ 2. Notariusz prowaą,ząc'y kancelarię, o której 
mowa w § 1-, zatrudnIa personel kancelarii, zapewnia jego 
utrzymanie, a także właściwe warunki lokalowe kance
larii. 

§ , 3. Wydatki kancelarii, o której mowa w § 1, nota
riuSz p'okrywa z opłat notarialnych w .sposób określony 
'w odrębnych przepisach. 

~§ 4. Funkcję kierownika zakładu pracy dla 'rlotariu
sza prowadząceg'o indywidualną !kancelarię notarialną 
sprawuje prezes sądu wojewódzkiego, w którego okręgu 
kancelaria mil swoją siedzibę. 

Art. 6. § 1. Minister Sprawiedliwości sprawuje 
zwierzchni nadzór nad działalnością notariuszy i państwo
wych biur notarialnych przez powołane w tym celu orga
ny nadzoru lub przez wyznaczone osoby. 

§ 2. Bezpośredni nadzór nad działalnością notariuszy 
i państwowych biur notarialnych spra,,!,uje prezes sądu: 
wojewódzkiego na obszarze właściwości sądu wojew.ódz-
J{ie~o. ' 

§ 3. Osoby powpłane do nadzoru mają prawo 
wglądu w /czynnQ.ści notarialne i badania ich zgocłnoścf ' 
z prawem, a także mogą żądać wyjaśnień oraz zarządza,:: 
usunięcie uchybień i usterek, a w razie dostrzeżenia na
ruszenia przez notariusza jego obowiązków '- żądać 

wszczęcia postępowania dyscyplinanjlego. , 
§ 4. Minister Sprawiedliwości kieruje działainością 

organów i osób powołanycn do nadzoru oraz kontroluje 
wykonywanie wydanych w trybie nadzoru z~rządzeń. 

§ ' 5. Minister Sprawiedliwości, w drodze ' rozporzą- , 

dzenia, określa szczegółowe zasady wykonywania nadzo· 
ru nad działalnością notariuszy ,-i państwowych biur no
tarialnych. 

Art. 7. Minister Spr,awiedliwości ustala regulamin 
określający tryb wewnętr'znego urzędowania państwowych 
biur notarialnych. 

Art. 8. § 1. Państwowe biura notarialne prowa,dzą 
gospodarkę finansową w trybie i na zasadach określonych 
w przepisach prawa budżetowego. 

§ 2. Minlstęr Sprawiedliwości, I w porozumie.niu z Mi
nistrem Finansów, określa szczegółowe zasady i sposób 
finansowania państwowych biur notarialn)lch. 

Art. 9. Do indywidualnych kancelarii notarialnych 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące państworwych 
biur notarialnych, chyba że przepis1 niniejszej ustawy ' 
stanowią inaczej. 

, Rozdział ! 2 

Mlanow~ie i zwalnianie notariuszy , 

Art. 10. Notariuszy mianuje Minister Sprawiedli
wości. 

Art. 11. Na stanowisko notariusza może być miano
wany ten, kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta ,z ' p'e~ni 
, praw obywatelskich i cywilnych, ,' 

2) jest nieskazitelnego charakteru, 
3) ukończył wyższe studia prawnicze" 
4) odbył aplikację notarialną, 

', 5) złożył egzamin notarialny, 
6) daje rękOjmię należytego wykonywania obowiązkqw 

notariusza, ' 

7) pracował w charakterze asesora notarialnego co naj~ , 
mniej rok, 

8) -ukończył 26 lat. 

Art. 12. Wymagania określone wart. II pkt 4, S i 7 
nie ~otyczą: 

1) profesorów i docentów nauk prawnych posiadających 
stopień naukowy doktora habilitowanego w polskich 

, szkołach wyzszych, w Polskiej Akademii Nauk oraz 
w jednostkach badawczo"rozwojciwych, 

2) sędziów i prokuratorów, 

" 

I -~, 
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3) asesorów sądowych, którzy orzekali w sprawach z 
zakresu prawa cywilnego co najmniej . przez okres 
roku, . 

4) adwokatów i radców prawnych, którzy wykonywali 
ten zawód co najmniej trzy lata. 

Art. 13 . . § 1. Stosunek pracy z notariuszem ' nawiq-
.. zuje się z dniem doręczenia m~ aktu mianowania. 

§ 2. Notariusz powinien ' ~głosić się w celu objęcia 
stanowiska w ciągu 14 dni od dnia ctoręczenia mu aktu, 

. mianowania, jeżeli nie oznaczono innego 'terminu. 

Art. 14. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze 
' sobą ' W stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia lub 
powiinowactwa pierwszego stopnia nie mogą bYć notariu
szami w ,tym samym państwowym biurze notarialnym, 
jeżeli podlegają sobie służbowo. 

' . Art. 15. § 1. Obejmując stanowisko , notariusz skła
da wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie według 

następującej roty: "Ślubuję uroczyście na powierzonym 
mi stanowisku notariusza dochować wierności Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej, służyć państwu i obywatelom, 
a 'powierzone mi · obowiązki wypełniać sumiennie i zgod
nie z prawem, dochować tajemnicy państwowej i służbo
wej, w postępowaniu swym kierować. się zasadami god
ności, uczc'iwośC'i oraz unikać wS'zystkiego, co mogłoby 
przynieŚć ujmę notariuszowi lub naruszyć powagę spra-
wo;wanego urzędu." . 

. § 2. Minister Sprawiedliwości może upoważ'nić pre
zesa sądu wojewódzkiego do przyjęcia ślubowania. 

, Art. 16. § t. MiniSter Sprawiedliwości rozwiązuje 

stos~ek pracy ,z notariulszem, jeżeli nota,Iiusz: 
1) zrzeknie się ,swojego stanowiska, 
2) nie daje rękojmi należytego wykonywania obowiąz

ków notariusza, 
3) z powodu choroby lub ułomności został, orzeczeniem 

komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa , i zatrudnie~ 
nia, uznany za trwale niezdolnego do pełnienia obo
wiązkównotariusza lub bez uzasadnionej przyczyny 

, odmówił poddania się badaniu lekarskiemu takiej ko
miilji, rnimopostanowienia kolegittm notariuszy O po
trzebie poddania się takiemu badaniu, 

\ ' 

4) przekroczył wiek emerytalny, chyba że Minister 
Sprawiedliwości, na wniosek notariusza, wyraził 

zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska, nie , dłużej 
,jednak niż do ukończenia 70 lat. . 

,§ 2. Minister Sprawiedliwości może rozwiązać sto-
sunek pracy z notariuszem, jeżeli z powodu choroby lub 
p~atnego urlopu dla poratowania zdrowia ,nie pełnił obo
wiązków nieprzerwanie przez okres dłuższy niż rok. Do 
dkre:su. tego wlicza 'Się dkmsy' !poprzedniej ;przerwy w 
pełnieniu obowiązków wskutek " choroby lub płatnego 
'urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli okres , pełnienia 
obowiązków nie przekroczył trzydziestu 'dni. I 

'§ 3. Rozwiązanie stosunku pracy z notariuszem .z 
z przyczyn Wymienionych w § 1 p~t 2 i 3 następuje po 
,jego wystuchaniu, chyba że ,jest !to niemożliwe, 'a w przy
padku rozwiążania stosunku pracy z przyczyny wymie
nionej' w § 1 pikt 2 - tak'że po za1sięgnięciu opinii kole-
gium notariuszy. ' 

§ 4. , Rozwią7;anie . stQsunj.{u ,pracy z not,ariuszem z 
przyqyn wymienionych vi § 1 pkt 2-A oraz § ~nastę-: 
puje po upływie trzech miesięcJy od dnia doręczenia za
wiadomienia o zwoinieriiu. Rozwiązanie . stosunku pracy 

w ', przypadku bkr~ślonym, w § 1 pkt 1 następuje w dniu 
oznaclZonym w decyzji, Ministra Sprawiedliwości o 'roz
viiązaniu stosunku pracy. 

Art. " 17. § 1. Notariusz może być przeniesiony z 
parlstwowego biura notarialnego do jednego z " jego o'd
działów, do innego biura, do oddziału 'innego biura lub 
z' oddziału do biura - , za jego zgodą, 'a bez jego zgody: 

1) , jeżeii wymaga tego zakres czynności wykonywanych 
przez te jednostki lub zmiany w zakresie ich działa
nia, na czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż ' rok, 

2) w razie zniesienia biura lub jego oddziału, . 
, 3) dla utrzymania J)owagi stanowiska notariusza na, pod

stawie postanowienia kolegium notariuszy; przed 
wydaniem postanowienia kolegium , wys'łuchuje wy
jaśnień notariusza, chyba że nie jest to mozliwę, 

4) jeżeli przeniesienie zostało orzeczone jako kara dys
cyplinarna. 

§ 2. Przeniesienie zarządza Minister Sprawiedliwpści. 
• , . ' I. . • ~ 

§ 3. Przeniesienie bez zgody notariusza może p.astą-
piC po uprzedzeniu na trzy mięsiące przed terminem 
przeniesienia, a do , oddziału danego biUiI'a - po uprze
dzeniu w terminie jednego miesiąca. Uprzedzenie 'nie jest \ 
wymagane, jeżeli przeniesiemie zostało , orzeczone jako 
kara dyscyplinarna. 

Art. 18. § 1. ' Minister Sprawiedliwości może dele
gować notariusza,. za jego zgodą, do pełnienia obowiąz
ków notariusza w jedD-ostkach, do których! może być 
przeniesiony' na podstawie art. 17 § 1, lub w Mini-ster-~ 
stwie Sprawiedliwości. . 

~ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować no
tariusza bez jego zgody, jednak na czas"":nie dłuższy niż 
trży miesiące w 1ciągu roku. 

§ 3. Prezes sądu . wojewódzkiego może delegować 

notariusza bez jego zgody, do pełnienia -obowiązków ' no
tariusza w innym pailstwowym biurze notari!llnym na 
obszarze właściwości- tego samego sądu ' wojewódzkiego, 

: na czasilie dłuższy niż miesiąc, w ciągu roku. 
§ 4. Łączny czas ' delegacji, na podstawie , przepisów 

§ 2 i 3, nie może przekraczać trzech mIesięcy w· ciągu' 
roku. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określa !Izczegółowe 

zasady delegowania ' notariuszy do pełnienia obowiązków 
w Ministerstwie SPl'awied1iwości. :', 

Rozdział 3, 

Obowiązki j prawa notariuszy 

Art. 19. Notariusz , jest obowiązany wiernie służyć 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, sumiennie wypełniać 
obowiązki wynikające ze ślubowilniaoraz stale podnosić 
poziom swoich kwalifikacji. 

Art. 20. § 1. Przy dokonywaniu czynności notarial
nych notariusz iest obowiązany ' czuwać nad należytym 
zabezpiecz'eniem praw i sh~sznych interesów ' stroń. , 

§ 2. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom 
potrzebnych wyjaśnień dotyczących ddkonyw-anej czyn~ 
ności notarialnej. . , . ' . ' " 

Art. · 21., . § 1. Notariusz nie moze pó<lejiriQ'wa~' do
datkowego ,zątrudnienia beż ' llżyskania ,uprzedniej . zgody 
prezesa właściwego sądu \Vojewódzkiego, , z wyJ;ątkiem 
zatrudnienia w charakterze pracowni~a naukowo-dydaik-

'\ 
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_ tycznego, dydaktycznego lub naukowego; jeżeli wykony
wanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obo
wiązków notariusza. 

§ 2. NotariuszowI nie wolno także podejmować inne
go zajęcia, które by . przeszkadzało w pełnieniu obowiąz- · 
ków notariusza albo mogło uchybiać jego godności . . 

§ 3. O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, 
a także o podjęciu innego zajęcia, notariusz jest obowią
zany zawiadomić prezesa właściwego sądu · wojewódżkie
go. Prezes sądu wojewódzkiego decyduje o tym, czy pod
jęcie dodatkowego zatrudnienia, o · którym mowa w § 1, · 
nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków notariusza. ' 

:§ 4. Jeżeli prezes sądu wojewódzkiego nie wyrazi 
zgody na zatrudnienie lub na zajęcie, o których mowa 
w § l i 2, sprawę, na wniosek notariusza, rozstrzyga Mi
nister Sprawiedliwości po zasię,gnięciu opinii kolegium · 
notariuszy. 

Art. 22. Czas pracy notariusza jest określony wymia
.rem jego zadań. 

Art. 23. § 1. Zasady wynagradzania notariuszy 
określa Rada Ministrów, z tym że zasady corocznego pod
wyższania przeciętnego wynagrodzenia notariuszy. okreś
lają przepisy o kształtowaniu . środków na wynagrodzenia 
w sferze budżetowej. Rada Ministrów ,zapewnia corocznie 

, środki finansowe nCl; wzrost :wynagrodzeń notariuszy. • 
§ 2. Notariuszom przysługuje dodatkowe wynagro

dzenie prowizyjne,' określone, w drodze rozporządzenia, 
przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Mini
strem Finansów. 

Art. 24. Do notariuszy stosuje się odpowiednio prze
,pisy art. S8 § 3, art. 60, 65, 72, 73, 75-80, 82 ar'az 
113--d16 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Art. 25. Notariusz, który przeszedł na emeryturę lub 
rentę, może używać tytułu "emerytowany notariusz". 

Art. 26. Dyrektor państwowego biura notarialnego 
może upoważnić do sporządzania poświadczeń emerytowa
nego notariusza lub sędziego; o upoważnieniu' tym dyrek
tor zawiadamia prezesa sądu wojewódzkiego. 

Art. 27. § 1. W wypadku niemożliwości \ pełnienia 
czynności przez notariuszy w danym państwowym biurze 
notarialnym, prezes sądu wojewódzkiego może powierzyć 
pełnienie obowiązków notariusza em9rytowanemu nota
riuszowi albo 'innej osobie spełniającej wymagania 
określone w art. 1'1 lub 12 - na czas niezbędny, nie dłuż-, 
szy jednak niż rok. 

§ 2. Dyrektor państwowego biura notarialnego w 
wypadkach nagłych może również p~wierzyć osobom 
wymienionym I w § l pełnienie obowiązków notariusza, 
nie dłużej jednak niż na siedem dni. Dyrektor biura nie
zwłocznie zawiadami~ o tym prezesa sądu wojewódzkiego. 

Rozdział 4 

Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy 

Art. 28. Za naruszenie swych obowiązków notariusz 
odpowiada dyscyplinatnie. 

Art. 29. Za naruszenie obowiązków mniejszej wagi 
prezes sądu wojewódzkiego może nałożyć karę porządko
wą upomnienia bez wszczynania postępowania dyscypli
l)arnego.Kara ta może być nałożona po uprzednim wy
słuchimiu notariusza. Jei;eIi notariusz nie godzi się z zasto-

sowaną karą, może domagać się w terminie 7 dni wszczę-' 

cia 'postępowania · dyscyplinarnego. W takim przypadku 
sąd dyscyplinarny utrzymuje w mocy nałożoną karę po
rządkową -bądż ją uchyla. 

Art.· 30. § 1. Po upływie roku od chwili czynu nie 
można wszcząć w stosunku do · notariusza postępowania 
dyscyplinarnego. 

§ 2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestęp
stwa, przedawnienie dyiscyplinarne nie może nastąpić 

wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach 
Kodeksu karnego. 

Art. 31. ,§ 1. Karami dyscyplinarnynii są: 
/ 

l) nagana, 
2) usunięcie ze stanowiska kierownic,zego w państwo

wym biurze notarialnym, 
3) przeniesienie do pracy w innej miejscowości na koszt 

ukaranego, 
4) wydalenie z pracy. 

" ,§ 2. Wymierzenie kary oJaeślonej w § l pkt 1-3 
pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowania 
przez okres trzech lat, a także niemożność udziału vi tym 
okresie w kolegium notariuszy i sądzie dyscyplinarnym 
oraz uzyskania utraconego stanowiska. 

Art. 32. § 1. Do zasad i trybu orzekania w spra
wach ' dyscyplinarnych notariuszy oraz do :zawieszania w 
pełnieniu obowiązków stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy .- Prawo o ustroju sądów powszechnych, ddtyczą
ce sędziów rejonowych, ze zmianami wynikającymi z ni
niejszego rozdziału. 

§ 2. Wojewódzkie sądy dyscyplinarne orzekają w 
pierWSzej instancji w składzie trzech notariusży. 

§ 3. Rzecznikiem dyscyplinarnym w sądzie dyscypli
narnym I i II instancji jest notariusz wyznaczony przez 
Ministra Sprawiedliwości. ' 

§ 4. Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród no
tariuszy lub sędziów. 

I§ 5. Pnepisy rozdziału 5 działu II ustawy - Prawo 
o ustroju sądów powszechnych, dotyczące uprawnień ko
legi'um sądu wojewódzkiego, stosuje się do kolegium no
tariuszy. 

Rozdział 5 

Aplikanci i asesorzy notarialni 

Art. 33. § 1. . Stosunek pracy z aplikantem notarial
nym nawiązuje' się na podstawie mianowania, z dniem I 

określonym w ·· akcie mianowania. Aplikantem notarialnym 
może być mianowany ten, kto odpowiada warunkom 
określonym wart. 11 pkt 1-3 i 6. 

§ 2. Przystępując do pracy aplikant składa wobec 
prezesa sądu wojewódzkiego ślubowanie według roty 
przepisanej dla pracowników urzędów państwowych. 

Art. 34. Aplikanta mianuje, przydziela do określone
go państwowego biura notarialnego i zwalnia prezes sądu 
wojewódzkiego. 

Art. 35. § 1. Aplikacja notarialna trwa dwa lata. 
Pq upływie okresu aplikacji aplikant składa egzamin no
tarialny. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w szcze9ólnych ol, 

przypadkach skrócić aplikację do roku. 

" j 
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Art. 36. § 1. Minister Sprawiedliwości może miano
wać asesorem notarialnym aplikanta, który ukończył apli
kację i zdał egzamin notarialny. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może powierzyć ase
sorowi notarialnemu -pęłnienie czynności notarialnych. na 

. czas 'określony, nie przekraczający łącznie dwóch lat. 

§ 3. Asesor notarialny pełni swoje obowiązki w 
okręgu sądu wojewódzkiego wymienionym w akcie mia
nowania. Prezes sądu wojewódzkiego przydziela asesora 
notarialnego do ókreśionego państwowego biura notarial
nego. 

§ 4. Do asesorów notarialnych stosuje się odpowied
nio przepisy dotyczące notariuszy. Minister Sprawiedli

. wości może jednak zwolnić asesora po 'uprzednim wypo
wiedzeniu; przepis art. 16 § 4 stosuje się odpowiednio. 

-Art. 37. Do aplikantów notarialnych stosuje się od
powiednio przeipisy art. 22 i 23 niniejszej ustawy oraz 
art. n i§ l i art. 82 ulS!ł:awy - 'Prawo '00 ustroju sądów 
powszechnych. 

,Art. 38. § 1. Aplikant za naruszenie swoich obo
' wiązków pónosi odpowiedzialność porządkową lub dyscy
plinarną· 

, \§ 2. Karę porządkową za przewinienie mniejszej 
wagi stanowi upomnienie. Upomnienia udziela prezes sądu 
wojewódzkiego. 

§ 3. Karami dyscyplinarnymi w stosunku do aplikan-
tów są: 

l) nagana, I 

2) nagana z ostrzeżeniem, ' 

3) wydalenie z pracy. 

§ 4. ' Do odpowiedzialności dyscyplinarnej stosuje się 
odpowiednio przepis art. 30. 

Art. 39. § 1. Minister Sprawiedliwości, w drodze 
rozporządzenia, określa tryb postępowania dyscyplinarne
go' i zawieszania w pełnieniu obowiązków aplikanta. . 

§ 2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą

dzenia, określa tryb postępowania w zakresie mianowania, 
zmiany warunków pracy i I:,ozwiązania stosunku pracy 
z aplikantem notarialnym oraz organizację aplikacji nota
rialnej, zakres egzaminu notarialnego, skład komisji egza
minacyjnej, sposób powoływania jej członków, wysokość 
ic wynagrodzenia i postępowanie komisji egzaminacyjnej. 

Rozdział 6 

Pracownicy notarialni 

A~t. 40. -§ L W państwowych biurach notarIalnych 
są zatrudnieni radcowie i sekretarze n<>-.tarialni, inni pra
cownicy admInistracyjni oraz pracownicy obsługi. 

§ 2. Na stanowisku radcy i sekretarza notarialnego 
może być zatrudniony pracownik, który · odbył praktykę 
i złożył egzamin. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze roz
porządzenia, szczegółowe warunki przyjęcia na stanowisko 
radcy i sekretarza notarialnego, organizację praktyki, za
kres egzaminu, skład, powoływanie' i postępowanie komi
sji , egzaminacyjnej oraz zasady zwalniania od odbycia 
określonej praktyki. 

Rozdział 7 

Samorządowe organy notariuszy 

Art. 41. Organami samorządowymi notariuszy są: 
l) okręgowe zgromadzenie notariuszy, 
2) Rada do Spraw Notariuszy przy Ministrze Sprawie

dliwości, -
3) kolegium notariuszy. ' 

Art. 42. § 1. Okręgowe zgromaCilzeilie notariuszy 
składa się z notariuszy działających w państwowych biu

' rach notarialnych w jednym lub więcej okręgach ,sądów 
wojewódzkich. ' 

§ 2. Okręgi sądów wojewódzkich, o których mowa 
w § l, określa , Minister Sprawiedliwości, uwzględniając 
liczbę państwowych biur notarialnych oraz działających 
w tych biurach notariuszy. 

,§ 3. Przewodniczącym okręgowego zgromadzenia no
tariuszy jest notariusz wybrany na tym zgromadzeniu spo
śród notariuszy działających w danym okręgu. Kadencja 
przewodniczącego zgromadzenia trwa dwa lata. 

§ 4. Członkowie okręgowego zgromadzenia notariu
szy są obowiązani brać udział w posiedz'eniach zgromadze
nia. Asesorzy notarialni mógą brać ~ział w posiedze-
niach bez prawa głosu i I\rybwu. ' 

. § 5. Do podejmowania uchwał okręgowego zgroma
dzenia notariuszy jest wymagana obecność przynajmniej 
dwu trzecich liczby jego członków. Uchwały zgromadzenia 
zapadają większością głosów; w razie równości głosow, 
decyduje głos przewodniczącego zgromadzenia. Głoso}N'a
nie jest tajne na żądanie co najmniej jednej czwartej . 
liczby członków obecnych na zgromadzeniu. . 

§ 6. Zgromadzenie notariuszy zbiera się cj> najmniej 
raz do Toku. Posiedzenie zgromadzenia zwołuje przewodni
czący z własnej inicjatywy, ' z zalecenia prezesów sądów 
wojewódzkich poszczególnych okręgów sądowych lub na 
wniosek jednej piątej liczby notariuszy działających w 

, okręgu, o którym mowa w § 1. 

Art. 43. Do zadań okręgowego zgromadzenia nota-
riuszy należy: . 

l) . podejmowanie działań zmierzających do wykonywa-
\ 

nia przez notariuszy, asesorów i aplikantów notarial-
nych ich zadań przez tworzenie jednolitej praktyki 
i odpowiednich form szkolenia oraz doskonalenia , 
kwalifikacji zawodowych notariuszy w państwowych 
biurach notarialnych, 

2) wybór notariuszy do składu wojewódzkich sądów 
dyscyplinarnych, 

3) wybór kandydatów na członków Rady do Spraw No
tariuszy przy Ministrze ~prawiedliwości, 

4) wybór członków kolegium notariuszy. 

Art. 44. § 1. Notariusze działający ' w państwowych 
biurach notarialnych na ol;>szarze ,vłaściwości danego sądu 
'Wojewódzkieg.~ wY'bferają na okręgowym zgromadzeniu 
kolegium notariuszy w składzie przewodniczącego i dwóch 
członków. 

§ 2. Kadencja kolegium notariuszy trwa dwa lata. 

§ 3. Kolegium notariuszy zbiera się w zależności od 
potrzeb, a co najmniej raz na kwartał. Posiedzenie kole
gium 'ZWołUje pmewodniczący z własnej IiruiCjatywy, na 
wniosek prezesa sądu wojewódzkiego lub na wniosek 
członka kolegium. 
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§ 4. W posiedzeniu kolegium może 

prezes sądu wojewódzkiego. 
uczestniczyć 

\ 

Art. 45. Do zadań kolegium notariuszy należy: 
1) wyrażanie opinii o pracy zawodowej notariuszy i as e

' sorów oraz aplikantów notarialnych, w oparciu o 
wnioski wynikające z wizytacji i lustracji państwo- , 

wych biur notarialnych, 
2) zajmowanie stanowiska w sprawach płacowych doty-' 

czących notariuszy; asesorów , i aplikantów notarial
nych, 

3) ,ocena warunków pracy w państwowych biurach ~ota
rialnych, 

4) prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami 
na aplikację notarialną, 

5) zajmowanie stanowiska w innych sprawach określo
nych w ustawie. 

Art. 46. § 1. Jeżeli liczba notariuszy pełniących 
oboWiązki' w państwowych bi~rach notp.rialnych działają
cych· na obszarże właściwości danego sądu wojewod.zkie
·go nie przekracza 10, notariusze , wybierają· męża zau
fania. 

> § 2. Do zadań męża z~ufania, o którym mowa w § 1, 
'stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kolegium no
tariuszy. 

Art. 41. § 1. Rada do Spraw Notariuszy przy Mini
strze Sprawiedliwości, zwana dalej "Radą", jest organem 
opiniodawczo-doradczym w sprawach notariatu. 

§ 2. Rada składa się z dziewięciu członków - nota
riuszy, powoływanych przez Ministra SpraWliedliwości z 
grona ' kandydatów przedstawionych przez lokręgowe zgro
madzenie notariuszy. 

§ 3. ~rzewodniczącym Rady jest Minister Sprawie
dliwości lub wyznaczony przez niego podsekret~rz stanu. 

§ 4. Kadencja Rady trwa dwa lata. 

;§ 5. Rada przedstawia Ministrowi 
swoje opinie i propozycje w sprawach: 

1) oceny pracy zawodowej , notariuszy, 
kantów i pracowników notarialnych 
jej wykonywania, 

( 

. Sprawiedliwości 
I 

asesorów, ' apli
oraz warunków 

2) zasad wynagradzania w państwowych 'biurachnota
rialnych, 

3) warunków socjalno-bytowych osób ' wymienionych w 
pkt 1 oraz notariuszy - , emerytów i rencistów, J 

4) szkolenia ~awodowego notariuszy, asesor6w, aplikan
tów .oraz pracowników państwowych biur notarial-
nych, , ' 

5) oceny i opinii o podjętych przez okręgowe zgroma
dzenia notariuszy oraz kolegia notariuszy uchwał i 
postanowień dotyczących praktyki notarialnej, 

6) współpracy międzynarodowej z notariatami innych 
' państw, ' ' 

7) innych~ ' przewidz~anychw , usta'rie lub zleconych 
"przez Ministra Sprawi.edliwości. 

Rozdział 8 

Rada pracownicza 
. . . . 

Art. , A8. , § L Notariusze, ilsesorzy aplikilnci nota-
~ialt:li , oraz pracownicy noturialni mogą, stosown,ie 00 

\ art. 134 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, 

t 

uczestniczyć w radach pracowniczych działających przy· 
s.ądach rejonowych, łącznie z sędziami i : pracownikami 
tych sądów. ' 

§ '2. W państwowych biurach notarialnych, w któ
rych jest . zatrudnionych co najmniej 25 :pracowników, ' 
może być utworzona odrębna rada pracownicza, przepisy ' 
art. 135-138 ustawy - Prawo o ust,roju sądów powszecl,l
nych stosuje się odpowiednio. 

DZIAŁ II 

Czynności notarialne 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 49. § 1. Notariusze 
czynności: , 
. 1) sporządzają akty notarialne, 
2) sporządzaj~ poświadczenia, 

3) spisują protokoły, 

dokonują 

4) s~orządzają protesty weksli i czeków, 
5) przyjmują na przechowanie dokumenty, 
6) sporządzają odpisy i wyciągi, " 

I ' 
następujących 

\... 

7) ' sporządzają na żądanie stron proJekty aktów, oświad
czeń i innych dokumentów. , 

' § 2, ' Notariusze dokonują również czynnośCi określo
nych w przepisach o postępowaniu wieczysto-księgowym 
oraz o postępowaniu spadkowym. 

§ 3. ' Notariusze prowadzący indyw,idualn~ kancelarie 
notarialne dokonują czynn,ości wymienionych w § ' 1, z 
wyjątkiem 'przechowywania dokumentów, oraz czynności 

wymienionych w § 2. 

Art. 50. Notariusz odmówi dokonania ' czynności ' no
' tarialnej sprzecznej z prawem albo naruszającej zasady 
, współżycia społecznego. ' . 

Art. 51. Osobę, której odmówiono dokonania czyn-' 
ności notarialnej, należy pouczyco prawię i trybie za
skarżenia odmowy, a na jej pisemne żądanie - podać w 
terminie 7 dni na piśmie przyczyny odmowy. 

Art. 52. § 1. Na odmowę dokonania czynności nota- .j' 

rialnej osoba zainteresowana może wnieść w terminie; " 
7 dni zażalenie do sądu wojewódzkiego właściwego dla 
siedziby pallstwowego biura notarialnego. Zażalenie wnosi 
się za pośrednictwem notariusza, który jest oqowiązany 
ustosunkować się do zażalenia w terminie 7 dni i ' wraz 
z zażaleniem przedstawić swoje stanowisko 'sądowi woje
wódzkiemu. Sąd wojewodzki rozpoznaje zażalenie na roz
prawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilne-
go O środkach odwoławczych. Postanowienie sądu woje
·wÓdZkiegonie podlega zaskarżeniu. 

§ 2., Notar.iusz może, jeżeli uzna zażalenie za słusz~El, 
dokonać czynności notarialnej; w tym przypadku nie na-
daje zażaleniu dalszego biegu. ' , 

§ 3. ' Przy rozpoznawaniu zażalenia przez sąd, woje
wódzki przepi~ art. 391 §, i Ęodeks~ .postępowania cy-
wilnego stosuje się odpówiednio: ' ' , . , ', 

§ 4. W razie dostrzeżenia w toku dokonywania czyn
ności notarial.nej, że , przedstawiona prżez stronę decyzja 
administracyjna lub zaświadcżenie organu administracji 
państwowej budzą wątpliwości co gO ic;:h zgQdności z pra-

t . 

" 
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'wem,. notariusz yYstrzymuje się z dokonaniem czynności 

, oraz w ciągu 14 dni zw-raca się do prokuratora, powiada
miając o tym rów~ocześnie organ administracji państwo
wej ... któJ;y wydał I decyzję lub z~świpdczenie. NQtariusz 
dokonuje czynności, jeże,Ii w terminie 30 dni .prokurator ' 
nie wniesie sprzeciwu o.d decyzji luq nie wniesie skargi ' 
na' decyzję . do sądu administracyjnego albo nie zakwestio- . 
nuje prawnej mocy zaświadczenia. ' 

. Art. 53. § L Notariuszowi nie wolno .' dokonywać 

czynności notarialnych, które dotyczą: 
1) saIl!-eg,o no'ta,riusza, 

~ 2) , jego małżonka, 
3) krewnych lub powinowa:tych notariusza w linii prostej 

bez ograniczenia stopnia, w linii bo~znej zaś krew- ' 
nych 'i powinowatych do trzeciego stopnia włącznie, 

4)' :osób związanych, z notariuszem z tytułu przysposo
bienia, opieki lub kurateli. 

\ ' ., 
§ .. 2. Zakaz przewidziany w § 1 stosuje się również ' 

' wobec osoby, której -powierzono pełnienie -czynności po~ 
tarialnych. 

.§ 3. Niezależnie od przyczyn wymienionych w § 1. 
sąd wojewódzki, w którego okręgu znajduje się siedziba 
paristwowego biura notarialnego, wyłącza notariusza na 
jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli między nim' 
a jedn~ ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosu
nek -osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątp,W 
wości co do . bezstronnoŚci notariusza. Pq:ed, wydaniem 
orzeczenia sąd -wojewódzki wysłucha wyjaśnień nota~ 

riusza. 

§ 4. Jeżeli wyłączenie dotyczy -d'yrektora państwo
wego biura notarialnego lub notariusza w biurze jedno
osobowym albo notariusza prowadzącego indywidualną 

ikancelarię notarialną, to notariusza wyznacza ,pre?:es sądu 
woje~ódzkiego; . w pozostały.ch wypadkach notariusza 
~yznacza dyre'ktOlr, 

I~ .5. Ograniczenia wymienione w § .' 1. pkrt 2~4 
, trwają także ,po ustaniu małżeństwa, pow~nowactwa, przy

sposobienia, opieki łub kurateli. 

Rozdział 2 

Tryb dokonywania , czynności notarialnych 

Art. 54. § 1. Czynności . notarialnych dokonuje się 
Y'f lokalu -pań~twowego biura notarialnego. 

§' 2. Poza tym lokalem czynność notari,alna może być 
. dokonana wyjątkowo, jeżeli wympga tego charakter czyn-' 
Ilosci albo jeżeli stron,a nie może stawić się do państwo

. wego biura notarialnego. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może· zarządzić doko
nywanie czynności notarialnycb -poza lokalem i siedzibą 
państwowego biura notarialnego. 

Art. 55. § 1. Przy dokonywaniu czynności notarial
nej notariusz jes-t ,obowiązany stwierdzić tożsamość osób 
biorących Udział w czym:lOścl. · 

, ;§ 2. Stwierdzenie tożsamości powinno nastąpić na 
podstawie prawem przewidzianych doikumentów, a w 

' braku . takich dokumenrtów - ' w sposób ' wyłączający 
",:,s;zelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby 

'biorącej udział w czynności notarialnej. 

'. -§ 3. Sposób st~ierdzenia tożsamości notariusz określa 
w sporządzanym dokumencie. 

~',' , 
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Art. 56. § 1. Jeżeli osoba biorąca uqział w czyn
nościach: 

1) nie żna języka polskiego i do czynności nie jest dO-I 
łączony przekład na inny, znany tej osobie język, 
notariusz powinien przetłumaczyć akt lub inny doku-o 
ment, osobiście lub przy pomocy tłumacza, - , 

2) jest głucha luh głuchoniema, notil-riusz jest obowią
zany ' dokonać czynności przy udziale biegłe~o, 

3) jest niewidoma, notariusz, na życzenie takiej osoby, 
powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią 

'iaufaną osobę; ' o powyższym notariusz ,Eowinien 
. uprzedzić osobę niewidomą, 

4) nie um'ie lUJb nlie może pisać, !pOwinna na dokumen
cie złożyć odcisk palca, obok tego zaś oącisku inna 
,osdbilJ wpisze imię i nazwisko osoby' nie umiejącej 
lub nIe mo~ącej pisać, umieszczając swój podpis, 

5) może złożyć podpis jedynie w alfabecie nie znanym 
notariuszowi, należy stwierdzić, że jest to podpis tej 
osoby. -

§ 2. O zachowaniu warunków przewidzianych w § 1 
pkt 2 i 3 oraz o sposobie stwierdzenia okoliczności, o któ
rych mowa w § l, notariusi czyni stosowną wzmiankę w 'i. 

treści ' sporządzanego dokumentu. . . 

Art. 57~ § 1. Jeżeli do dokonanra czynności notil:
rialnej jest niezbędny dokument właściwego organuadmi
nistracji państwowej, na wniosek notariusza ' organ .. ten 
sporządza odpis lub wyciąg z takiego dokumentu, z prze
znacząniem na potrzeby czynności notarialnej. 

!§ 2; Przepis § 1 nie wyłącza obowiązku ' uiSzczenia 
przez zainteresowanego ~tosownych opłat lub poniesienia 
iQnych koszt6w ,związanych ze sporządzeniem dokumentu 
przez organ administra~ji państwowej. 

Art . . 58. Podpisy na aktach notarialnych i poświad- ' 
czanychddk'umenltach są składane w -obecności notariu- / 
sza. Jeżeli podpis na poświadc~onym\ dokumencie był zło
żony nie w obecności notariusza; osoba, która podpisała, 
powinna uznać przed notariuszem złożony podpis za wła's
noręczny. Okoliczność" tę notariusz zaznacZa w sporządza-
nym dokumencie. ' 

Art. 59. § 1. Za dokonani-e czynnościnotarialriych 
państwowe biura notarialne pobierają opłaty. 

§ 2. Opłaty nie uiszczone ściąga , sąd rejonowy, tak; . 
jak nalez.ności sądowe. Na postanow~enie państwowego 
biura notarialnego o ' obowiązku uiszczenia opłat przysłu
guje zażalenie do sądu wojewódzkiego. -Do zażalenia sto
suje si~ art. 52 § ~ . 

,§ 3. ·W / prżypadkach dotyczących indywidualnych 
kancelarii notarialnych postanowięnie o sClągnięciu nie , 
uiszczonych l opłat wydaje sąd rejonowy. ' , 

._§ 4. Wysokość opłat, tryb ich pobierania oraz zasady. 
zwalniania od opłat i wprowadzania ulg, a także przypad
ki, w których nie pobiera się . opłat, określa w drodzę roz
porządzenia Minister SprawIedliwości w porozumieniu· z 
Ministrem Finansów. 

Art. 60. § 1. Niezależnie od opłaty za dokonanie 
czynności notarialnych, państwowe biuro -notarialne po
biera, na rzecz , Skarbu Państwa, podatki i opłatę skarbową 
należne w związku z dokonywaną czynnością. 

§ 2. Strony czynności notarialnej odpowiadają . soli
darnie ' wobec Skarbu\ P~ństwa za opłatę przypadającą za 
dokonanie tej czynności. I ' 

§ 3. Notariusz wymienia na każdym, sporządzonym 

I , 
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dokumencie wysokość pobranych opłat, podatków kosz
tów, powołując podstawę pra'}'ąą. 

Rozdział 3 

Akty notarialnę 

Art. 61. § 1. Notariusz sporządza akt notarialny, 
jeżeli' wYIllaga tego przepis prawa lub taka jest wola 
stron. 

Art. 62. § L Akt notarialny powinien zawierać: 
1:) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie po-; 

trzeby lub na: żądanie strony - godzinę i minutę roz-' 
poczęcia i podpisania aktu, 

2) miejsce sporządzenia~aktu, 
3) oznaczenie pańs,twowego biura nqtarialnego oraz imię 

i nazwisko notariusza, Jeżeli zaś akt sporządza osoba, 
której powierzono pełnienie czynności notarialnych -
imię i nazwisko tej osoby, 

4) imioha, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamiesz
kania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób praw
nych lub innych podmiotów biorących udział w akcie I 
imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania ich przedsta
wicieli hib pełnomoc;:ników, a także innych osób obec
nych przy s,Eorządzaniu aktu, 

5) oświadczenia strO'Jlz powołan'iem się, w razie potrze
by, na dołączone do aktu dokumenty, 

6) stwierdzenie, na żądanie stron, faktów; i istotnych 
okoliczności, które ~aszły przy spisywaniu aktu, 

7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i pod
pisany, 

8) podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych 
Erzy sporządzaniu aktu, 

9) podpis notariusza. 

§ 2. Jeżeli akL .notarialny d~tyczy czynności praw
nej, akt ten powinien zawif,:!rać treści istotne dla tej czyn-; 
ności. Ponadto akt notarialny powinien zawierać inne 
Stwierdzenia, !których potrzeba umieszczenia 'w akcie wy
nika ,z niniejszej ustawy i przepisów szczególnych. 

~ 3. Do aktu notariusz dołącza , wyłącznie d,okumenty 
wymagane przez prawo dla danej czynności. Dokumenty 
te parafują osoby podpisujące akt oraz notariusz. 

Art. 63. Jeżeli akt notarialny jest sporządzony na 
dwóch lub więcej arkuszach, to arkusze te powinny być 
,ponumerowane,p'a~afowane ,i połączone ; , 

I 
Art. 64. Akt notarialny przed podpisaniem powmlen 

być odczytany przez notariusza -lUlb w jego obecności. 
Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, 
że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją 
treść oraz znaczenie aktu i akt jest zgodny z ich wolą. 
Na żądanie powinny być odczytane również załączniki do 
aktu. . 

Art. 65. Oryginały aktów notarialnych nie mogą być 
wydawane poza państwowe biuro notarialne. 

Rozdział 4 

Poświadczenia 

Art. 66. § 1. Notariusz poświadcza: 
1) własnoręczność 'I?odpisu, 
2) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym do

kumentem, 
3) datę okazania ąokumentu, 

4) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym 
miejscu. . ' 
t§ 2. Rada MiniSItrów może, w drodze rozporządzenia, 

upoważnić organy administracji państwowej i banki ma
jące swoją siedzibę w miejscowościach, w których nie ma 
państwowego biura notarialnego, do sporządzania niektó
rych poświadczeń dokonywany,ch przez państwowe biura 
notarialne. " 

Art. 67. Każde poświadczenie . notarialne powinno 
zawierać datę i · oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na 
żądanie - również godzinę dokonania czynności, oznacze
nie państwowego lHura,. notarialnego, podpis notariusza 
i pieczęć ;biura. Przepis ant. 63 stosuje 'Się odpowiednio. , 

Art. 68. Notariusz ' poświadcza zgodność odpisu, wy
ciągu lub kopii 'z okazanym dokumenltem. Jeżeli Okazany 
dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, 
uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu. 

Art. ,69. § ,L NotdJriusz poświadcza na okazanym 
mu dokumencie datę, a na żądanie !Stron - także god7linę 

, i minutę okazania tego dokumentu. 
§ 2. W poświadczeniu notariusz stwierdza tożsamość 

osobyokaztijącej dokument. ' , 

Art. / 70. Pozostawanie osoby pr~y ż'yciu lub w okreś
lonym miejScu poświadcza notariusz w ra'lie stawiennric
twa tej osoby w państwowym biurze notarialnym albo 
w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza 
poza biurem. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość 
tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdze
nia pozostawania o's CJIby przy życiu lub w określonym 

'miejscu. 

Rozdział 5 

Protokoły 

Art. 71. § 1. Notariusz spisuje protokoły wiilnych 
zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółj ' 

dzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach 
prawem przewidzianych. 

§ 2. Jeżeli statut osoby prawnej, o której mowa w 
§ l, lub przepis szczególny nie stanowią inaczej, protokół 
podpisują przewodniczący zgromadzenia i notariusz. 

§ 3. Notariusz również s.pisuje protokoły w celu 
stwierdzenia przebiegu pewnyc~ czynności i ' zdarzeń wy
wołujących skutki prawne, a VI szczególności dotyczące 

stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, 
a także - na żąda-IlIie strony sltawającej - niestawien-
nictw,a, stwny drugiej. / 

§ 4. ProtokOłY spisuje się w formie aktu notarial
nego. 

Rozdział 6 

Protesty 

Art. 72. Przy !1porządzaniu protestów weksli, czeków 
i innych dokumentów notariusz stosuje przepisy prawa 
właściwe dla tych czynności. 

Rozdział 7 

Przyjmowanie dokumentów na przechowanie. 

Art. 73. Z przyjęcia dokumentu na przechowanie, 
spisuje się protokół, w którym wymienia się datę przy_ił' 
)ęcia, ustala tożsamość osoby składającej dokument oraz 
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wskazuje, komu i pod jakimi warunkami dokument 
:bądź jego odpis ma [być .wydany. Przyjęty napnecho
wanie dOkument wydaje się wyłąc zn'i e , osobie wymie
nionej w protokole lub jej następcy prawnemu. 

Rozdział 8 
\ 

. ~ydawanie odpisów i wyciągów oraz przechowywanie 
. aktów notarialnych 

Art. 74. § 1. Odpisy aktu notarialnego wydaje się 

stronom aktu lub -osobom, dla których zastrzeżono w akcie 
prawo otrzymania odpisu, a ' także ich następcom praw- ' 
nym . 

. § 2. Za zgodą stron lub na podstawie prav1omocnego 
postanowienia sądu wojewódzkiego, w ,którego, okręgu 
znajduje się państwowe biuro notarialne, " odpis aktu no
tarialnego może być wydany także innym osobom. Sąd 
orzeka w tym przedmiocie, w trybie postępowania niepro
cesowego, po wysłuchaniu stron aktu notarialnego, jeżeli 
stawią sIę na wezwanie. Postanowienie sądu wojewódz-
kiego nie podlega zas!,arżeniu. '. 

§ 3. W nagłówku (odpisu aktu zaznacza się, że wy
dany ' dokument jest odpisem. Odpis powinien być dosłow
nym powtórzeniem oryginału, jednak poprawek i prze
kreśleń znajdujących śię w oryginale nie należy zamiesz-

. czać na odpi'S'łe. · Na końC'l!- ,odpisu 'zaznacza się, komu 
i kiedy odpis wydano. O:dpis iPodpisuje notar~usz i 'QIpa-' 

truje pieczęcią. Odp'is ma'jący więcej niż jeden arkusz 
powinien być ponumerowany, połączony, parafowany 
i s ,pojony pieczęcią. 

Art. 75. § 1. Informacje pisemne l mne dokumenty 
wydaje się osobom, na których źądanie zostały dokonane 

.czynności notarialne; jeżeli z treści stosunku prawnego 
<: to wynika, wydaje się je stronie, któr·ej czynność notarial-

na dotyczy. , 
§ 2. W przypadkach prawem przewidzianych pań

stwowe biuro notarialne przesyła sądom i innym organom 
państwowym informacje pisemne o sporządzanych doku
mentach i odpisy tych dokumentów. 

§ 3. Informacji ustnych o · dokonanych czynnościach 
notariusz może ud2:iel:ić jedynie 'instyitucjom i osobom, 
które mają prawo otrzymać odpisy dokumentów stwier
dzających te czynności. . 

Art. 76. § 1. Do wydawania wyciągów stosuje się 
te same zasady, na jakich wydaje się odpisy. 

I§ 2.PI1Zepi's a;rt. 74 § 3 ,st'osuje się odpowiednio do 
WYCiągów. 

Art. 77~ Minister Sprawiedliwości wydaje, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe przepisy: o przechowywaniu 
w państwowych biurach notarialnycll ' aktów notarialnych 
i składaniu' ich do archiwum ksiąg wieczystych oraz o 
księgach notarialnych, trybie ich prowadzenia, a także 
o sposobie czynienia wzmianek o wydaniu , odpisów, wy
ciągów i innych dokumentów przez państwowe biura no-
tarialne. . 

DZIAŁ III 

Przepisy szczególne, zmiany w przepisach obowiązujących 
oraz przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 78. W sprawach nie uregulowanych mmeJszą 
ustawą do notariuszy i innych pracowników państwowych 
biur notarialnych stosuje się odpowiednio przępisy usta-

= 
wy z dnia 16 wrześl).ia 1982 r. o pracownikach urzędów 
państwowych .(Dz. U. Nr 31, /po'z. 214, z 1984 r. Nr 35, 
poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 132 i z 1989 'r. Nr 4, 
poz. 24), a w S1prawach nie uregulowanych także tą usta- , 
wą ~ przepisy Kodeiksu pI1acy. 

Art. 79. W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobo
wiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. 
Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12,' 
poz. 50, z 1986 r. Nr 41, poz. 325 i z 1989 r. Nr 4, poz. ~3X 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 14 otrzymuje brzmienie,: 

"Art. . 14. ' 1. Z zastrzeżeniem ust! 2 i 3, podatnik od
powiada całym swoim majątkiem za 
ciążące na nim podatki. 

2. Płat-rllik nie . będący pra-cownikiem w 
rozumieniu Kodeksu pracy odpowiada 
całym swoim majątkiem 'za podatek nie 
pobrany od podatnika lub pobrany w 
kwocie niższej od należnej, chyba że na-

, stąpiło to z winy podatnika. Płatnik taki 
odpowiada również za niewpłacenie w 
terminie pobranego podatku. 

3. Płatnik będący! pracownikiem odpowiada 
za podatek nie pobrany od podatnika, 
pobrany w kwocie niższej od należnej 
lub za niewpłaceniew terminie pobra
nego podatku - na zasadach i w gra
nicach odpo~ied;zia:lności materialnej 
pracowników, określonych w Kodeksie 
pracy w stosunku do .zakładu pracy. Za 
Ipozostałą część podaitku nie pobranego 
lub pobranego w kwocie niższej od na
leżnej odpowiada podatnik. 

4. Inkasent odpowiada całym swoim. maj9t
kiem za podatki pobrane i nie wpłacone 
na właściwy rachunek.", 

2) art. 25 skreśla się . . 

Art. 80. P,ostępowanie dyscyplinarne, wszczęte w sto
sunku do notariusza przed wejściem , w życie mmeJszej 
ustawy, będżie się toczyło na zasadach i w trybie , tej 
ustawy. Czynności dokonane przed je} wejściem w życie 
są skuteczne, jeżeli odpowiadają przepisom dotychczaso
wym. 

Art. 81. § 1. Traci moc ustawa z dnia 25 maja. 
1951 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, 
poz. 106, z 1964 r. Nr 41, poz. 278, z 1965 r. Nr 52, poz. 318, 
z 1974 r. Nr 5Q, poz. 317, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 i z 
1985 r. Nr 31, poz. 137). 

§ 2. Do czasu . wydania przeplsow wykonawczych 
przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy 
dotychczasowe przepisy wykonawcze w zakresie, w jakim 
nie są z nią sprzeczne. , 

Art. 82. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1989 r. 

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

J ',' 



,', 
, / 

,~i'i /7: ,,1, ~.:.~.', • 

,. -; r" t-, • 1.'1' ~I-"l>\..;,'-' 
~; , 

• f, \, , ,) 

Dzh~nOLk Ustaw Nr 33 548 
/ 

177 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRO"V 

, z dnia .16 maja 1989 r. 

. ~ sprawie dodatkowych urlopów' dla pracowników zatrudniony,ch w warunkach zag;rożenia gruźlicą. 

iN~ podstawie art . .160 Kodeksu pracy zarządza się, co. 
następuje : . 

, i 
~ 1. Praco.wnikom zatrudnio.nym na czas nie ' o.kreślo.

ny w zakładach pracy ... lub jedno.stkach o.rganizacyjnych 
zakładów pracy, wymienio.nych w załączniku do. ro.zpo.rzą
dzenia, , przysługuje, po. przepraco.waniu jednegó ,roku, 
płaitny utrap dodatkDWY w wymiarze 12 dni rDbDczych w 
karoymrDku ka'Jendarzo'\fynl, zwany dalej "UTIDpem do.
datkDWym", ze' względu na ' pra:cę wyko.nywaną w warun
k~ch szkodliwych ' dla zdrowia. 

(§ 2\ Prawo. do urlo.pu dDdat'kDwegD przysługuje pra
cDwnikDwi, zatrudniDnemu co. ni;ljmniej w pDłDwie wyrnia-

J 

ru czasu pracy ObDWiążująCegD na \:lanym . 
pracy. 

, J . 

~ 3. Urlop dDdat.ko.wy nie moie być udzielany w : 
częśctach .. \" . ' , 

. § 4. Traci mDC rozpDrządzenie Rady Ministrów z dnih 
· 11 sierpnia 1970 r:, vi spraw~e dDdatkDwyicn urlopów dld 
pracDwników zatrudniDnych ' 'w warun~achzagrD~enia , 
gruźlicą (Dz. U. Nr ' 20, 'pbz.168). 

§ q. RozpDrządzenie wchDdzi w życie z d'nie~ Qglo- ' 
sze'nia. . '': I .. ~ 

Prezes,' Racly Ministrów: M . . F. RakowskI, 

: Załącznik do rozpQrządzenia Rad.y ; 
Ministrów z dnia 16 maja ,1989 r. < ' 

(poz~ 177) ! 

WYKAZ ZAKŁADOW PRACY LUB JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADOW PRACY, KTÓRYCH ' 
"PRACOWNICY SĄ UPRAWNIENI DO PŁATNEGO URtO'PU DODATKOWEGO; ZE WZGLĘDU NA"PRACE 

WYKONYWANE W WAlWNKACH SZKOl)LIWYCH' DLA ZDROWIA ," 

1. Instytut Grużlicy i CI:DróbPłuc 
2. Za!kład leczniczy dla chDrych na 

. /pł'uc 
gruźlicę *) i chorób 

3.WDjewódzka przychodnia przeciwgruźlicza wchodząca 
w skład zespołu wojewódzkich (miejskich w mieście 

wyłączDnym z wD~ewództwa) przyćhodni s.pecjali
Istycznych , 

4; ' Poradnia ptzeciwgruźlicza w przychDdni obwodowej 
(miejskiej, d~ielńicDwej, przemysł'Dwej, górnic~ej, pDr
towej), w przyChodni prz)'\Szp'italnej, przyklinicznej. 
IprzyzakładDwej, międzyzakłado.wej J w przychDdni 
dla studel1ltów lub w przychodni rejDnowej 

S. PółsanatDrium przeciwgruźlicze w przychodni przyza
.ldadDwej. międzyzalkładowej lub w prwchDp,ni dlal 

,ls6identów ' , . ' 
'6. ' róradnia ' chorób płuc :'i gruźlicy w . ObwDdzie ~ęcz

nictwa Ko.lejDwego 

mochodo.WY, k.o.lejDwy), zespół ,~stacja)' radiofotDgra-, 
Hczny oraz inne komórki działalności podstawowej :~"łl 

~:~j~;~h~ ~v~~~~~~: ~~:ao~e~~t.j~dn~stek orga- , X)~i 
, i'l1(~ 

11. LaJbDratDrium wykonujące analizy i badania dla Dd i " :)~i~ 
. działów przeciwgruźliczy:h wSl1pitalu ogóIny~za~ła-" 't',1i~ł 
ld~ karI?-~go lub aresztu .s1edczego oraz poradn~a ~rze- .~.·l;;;~k~ 
'cIwgruzhcza ,w zakładZIe karnym lub areSZCIe ' sled'j';' /' '>:~;ł 
czym " ' 'l, ',\~~ 

:::;::K::: ::::::::ii i ::;oo:':::u ~::::~ , '~~ 
~uro~lc 1 szczeplOnek- za,kładu prz.emysłu bl(~W~efYr ' ;.,\',~~,; 
naryJnegD /""~ 

14. Pracownia diagnostyki gruźlicy zwierzątZ'a:k\~d6w \<:~' , 

higieny w~teiynaryjnej 

I 7. ' Oddział (pododdział) ftYzjatryczny (pulmDnDIDgiczny) 
w klinice (zakładzie) instytutu naukDwo-badawc'zegD / *) 

8. KliRtka ftyzjatryczna (pulmono.logiczna) akademii me-
'Płatny urlop dodatkowy , nie dotycZy pracownikbw' zatrud
nionych W, pom~cniczym gospodarstwie rolnym, .ogro'ctniczym' 

. i hodowlanym przy ' zakładzie -leczniczym dla . chórych· ' na dycznej ' , 

gruźlicę· , 9. Oddział (pDdoddZiał) dla chorych na gruźlicę i cho-' 
, rDbę :płuc w zakładzie <>Pi.eki-zdrDwotnej zamkniętej'"*) 

10. LaJboratDrium (pracownia) di'agno.styczna, pracDwnia. 
rentgenowska, Juchomy ambulans rentgeno.wski (sa-

*"') Zakładami opieki zdrowotnej zamkniętej są szpitale- . ogól~ '.' '-' ~ 
ne, szpitale i sanatoria dla nerwowo psychicznie chorych, • 't ,c 

oraz zakłady , leczenia odwykowego. ' '" ..,;~'.~ 
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