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z dnia 30 kwietnia 1991 r.

w sprawie praw i

obowiązków

oraz zasad wynagradzania pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia
1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U.
z 1991 r. Nr 7, poz. 24) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społe
cznego, zwanej dalej " Kasą" , mają prawa i obowiązki okreś
lone w przepisach o pracownikach urzędów państwowych,
z wyjątkiem praw i obowiązków przewidzianych wyłącznie
dla urzędników państwowych mianowanych .
§ 2. Do wynagradzania pracowników Kasy stosuje się
odpowiednio przepisy określające zasady wynagradzania
pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 3. W razie wypowiedzenia przez Kasę umowy o pracę
zawartej na czas nie określony pracownikowi zatrudnionemu
w pełnym wymiarze czasu pracy, który bezpośrednio przed
podjęciem pracy w Kasie był urzędnikiem państwowym mianowanym, jeżeli przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja jednostki organizacyjnej Kasy lub reorganizacja połączona ze zmniej szeniem stanu zatrudnienia, a nie jest możliwe przeniesienie
pracownika, za jego zgodą, do innej pracy w urzędzie państ
wowym, pracownikowi temu przysługuje wynagrodzenie
w okresie między ustaniem zatrudnienia w Kasie a podjęciem
nowego zatrudnienia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy .
§ 4.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze

nia.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej : A. Tański
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z dnia 29 kwietnia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych.

Na podstawie art. 126 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z1990r. Nr23,poz. 138,Nr34,poz. 198, Nr53, poz.306iNr
89, poz. 517) zarządza się, co następuje :

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia
25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy
przysięgłych (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz.
106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299 i z 1990 r. Nr 62, poz. 362)
w § 1 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
"Stawki wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych
rządzenie zaświadczonego tłumaczenia stanowią

przeciętnego

wynagrodzenia

miesięcznego

w gospodarce

uspołecznionej przewidywanego na kwartał poprzedzający

ustalenie tego wynagrodzenia przez sąd lub inny podmiot
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego stosownie · do przepisów o zaopatrzeniu
emerYtalnym, i wynoszą :" .
zlecający ,

§ 2. Rozporządzenie wchodzi.w
od dnia ogłoszenia .

za spoprocent

życie

po

Minist~r Sprawiedliwości :

upływie

14 dn i

W. Chrzanowski
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z dnia 30 kwietnia 1991 r.

w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad
-

działalnością

Na podstawie art. 42 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91) zarządza się , co

następuje:

§ 1. 1. Nadzór nad działalnością notariuszy oraz organów samorządu notarialnego obejmuje zagadnienia zwią
zane z wypełnianiem przez notariuszy i przez te organy ich
obowiązków ustawowych.
2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywany
w następujących formach :
1) wizytacji kancelarii notarialnych obejmujących cało
kształt pracy notariusza,
2) lustracji obejmujących określoną problematykę,

notariuszy i organów

samorządunotarialnegó.

3) dokonywania oceny działalności notariuszy na podstawie protokołów, sprawozdań rocznych i bilansów
sporządzanych przez organy samorządu notarialnego,
4) badania działalności rad izb notarialnych, w szczególności z zakresu ich czynności nadzorczych i szkoleniowych,
5) narad powizytacyjnych oraz konferencji szkoleniowych
notariuszy.

§ 2. Prezes sądu apelacyjnego sprawuje nadzór nad
notariuszami i organami samorządu notarialr1ego działający 
mi na obszarze powierzonego mu okręgu osobiście, za
pośrednictwem wiceprezesa lub sędziów wizytatorów do

-
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spraw notarialnych albo innych osób wyznaczonych przez
Ministra Sprawiedliwości do pełnienia czynności nadzoru
nad notariatem.

2. Protokół wizytacji wraz z projektem zarządzeń powizytacyjnych wizytujący przedstawia prezesowi właściwego
sądu w terminie 7 dni od zakończenia wizytacji.

§ 3. Plan roczny zadań nadzorczych ustala prezes sądu
apelacyjnego, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby
notarialnej, i przedstawia go Ministerstwu Sprawiedliwości
do dnia 15 stycznia każdego roku.

3. W wypadku gdy wizytacja została przeprowadzona
przez prezesa sądu wojewódzkiego, przekazuje on protokół
wizytacji wraz z projektem zarządzeń powizytacyjnych niezwłocznie prezesowi sądu apelacyjnego.

§ 4. 1. Prezes sądu apelacyjnego sprawuje nadzór nad
notariatem przez:
1) przeprowadzanie wizytacji i lustracji problemowych
w kancelariach notarialnych,
2) dokonywanie ocen praktyki notarialnej na podstawie
protokołów wizytacji własnych oraz sprawozdań, bilansów i innych materiałów udostępnionych przez radę izby
notarialnej,
3) analizowanie działalności nadzorczej wykonywanej
przez organy samorządu notarialnego,
4) badanie zasadności skarg i wniosków dotyczących pracy notariuszy,
5) udział w walnych zgromadzeniach notariuszy izby notarialnej.
2. Wizytację przeprowadza się w szczególności w wypadku:
1) nieprzeprowadzania lub wadliwego przeprowadzenia
wizytacji przez organy samorządu notarialnego,
2) powtarzających się zarzutów co do prawidłowości wykonywania czynności notarialnych.

§ 5. Minister Sprawiedliwości, na wniosek prezesa sądu
apelacyjnego, może przekazać prezesowi sądu wojewódzkiego wykonywanie niektórych czynności z zakresu nadzoru
nad działalnością notariuszy mających kancelarie na obszarze
właściwości tego sądu wojewódzkiego. Przepis § 2 stosuje
się odpowiednio.
§ 6. W toku wizytacji kancelarii notarialnej 'bada się
w szczególności:
1) zgodność z przepisami prawa i prawidłowość pod
względem formy sporządzanych aktów notarialnych
i innych czynności notarialnych,
2) prawidłowość ustalania i pobierania wynagrodzenia za
dokonane czynności notarialne oraz prawidłowość
ustalania i pobierania podatków i opłat,
3) wykonanie wydanych zarządzeń,
4) przestrzeganie powagi i kultury pracy notariusza.

4. Prezes sądu apelacyjnego na podstawie protokołu
wizytacji wydaje zarządzenia notariuszowi, którego kancelarię wizytowano, i określa termin ich wykonania.

§ 8. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej wizytacji zostały
stwierdzone rażące nieprawidłowości, prezes sądu apelacyjnego może wystąpić do prezesa rady izby notarialnej z wnioskiem o podjęcie stosownych czynności zaradczych.
§ 9. Odpisy protokołów wizytacji stwierdzających rażą
ce uchybienia i nieprawidłowości w działalności notariuszy,
odpisy wydanych zarządzeń powizytacyjnych, a także odpisy
protokołów czynności nadzorczych nad działalnością organów samorządu notarialnego prezes sądu apelacyjnego
przedstawia Ministerstwu Sprawiedliwości.
§ 10. Przepisy § 7-9 stosuje się odpowiednio do lustracji.
§ 11. W Ministerstwie Sprawiedliwości czynności z zakresu nadzoru nad notariatem w szczególności polegają na:
1) ustalaniu kierunku nadzoru sprawowanego przez organy do tego powołane,
2) dokonywaniu oceny wyników wizytacji i lustracji kancelarii notarialnych, przedstawionych przez prezesów
sądów apelacyjnych oraz przez organy samorządu notarialnego,
3) opracowywaniu materiałów problemowo-analitycznych na tle praktyki notarialnej,
4) ustalii"niu planu siedzib kancelarii notarialnych,
5) udźiale w walnych zgromadzeniach notariuszy izb notarialnych,
6) przygotowywaniu materiałów do wykonywania uprawnień Ministra Sprawiedliwości, o których mowa wart.
47 i 48 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie.

§ 12. Minister Sprawiedliwości bada i ocenia nadesłane
materiały i propozycje z zakresu nadzoru wykonywanego
przez podległe mu organy nad notariatem i wydaje w tych
sprawach stosowne polecenia.

§ 7. 1. Z przebiegu wizytacji sporządza się protokQł
zawierający poczynione ustalenia i ocenę pracy wizytowanej
kancelarii notarialnej:

§ 13.
szenia.

Rozporządzenie

Minister

wchodzi w

życie

Sprawiedliwości:

z dniem

ogło

W. Chrzanowski
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z dnia 30 kwietnia 1991 r.

w sprawie aplikacji notarialnej.
-

Na podstawie art. 71;5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r.
Prawo o notariacie (Dz. 1.). ~r 22, poz. 91) zarządza się, co ,
następuje:
'

2. Rada izby notarialnej wyznacza dla zatrudnionego
przez radę aplikanta notariusza wyróżniającego się wysokimi
kwalifikacjami i umiejętnościami dydaktycznymi.

§ 1. 1. Aplikant odbywa aplikację-u notariusza, z którym
o pracę, a w wypadku zatrudnienia przez radę
izby - u notariusza wyznaczonego przez tę radę.

§ 2. Notariusz zatrudniający aplikanta, jak również notariusz, o którym mowa w § 1 ust. 2, kieruje przez cały okres
aplikacji szkoleniem aplikanta, zapoznaje go z czynnościami

zawarł umowę

