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w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodar
ności; kontrola ta obejmuje również badanie rzeczywistego 
stanu rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych 
oraz prawidłowości ich zabezpieczenia przed kradzieżą, 

zniszczeniem, uszkodzeniem i innymi szkodami, 

2) kontroli wynikowej obejmującej badanie stanu faktycz
nego' i dokumentów odzwierciedlających czynności już 
dokonane. 

§ 41 . W razie ujawnienia w toku kontroli czynu mającego 
cechy przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia 
o tym Prezesa Agencji lub dyrektora oddziału terenowego, jak 
również zabezpiecza dokumenty i przedmioty stanowiące 
dO,wód przestępstwa oraz zawiadamia organy ścigania. 

§ 42. Do przeprowadzenia kontroli przez pracownika 
komórki kontroli uprawnia imienne upoważnienie, wysta
wione przez Prezesa Agencji. 

§ 43. 1. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału 
w kontroli, jeżeli wyniki kontroli mogą dotyczyć jego praw 

lub obowiązków albo praw lub obowiązków jego małżonka, 
krewnych i powinowatych bądź osób związanych z nimi 
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, a także innych 
osób bliskich. 

2. Kontrolujący może być wyłączony od udziału w kont
roli również w razie stwierdzenia innych przyczyn, które 
mogą mieć wpływ na bezpośrednie jego postępowanie. 

3. O przyczynach wyłączenia osoba zainteresowana 
zawiadamia Prezesa Agencji. 

4. Czynności kontrolne nie mogą być podjęte przed 
rozstrzygnięciem przez Prezesa Agencji sprawy wyłączenia 
od udziału w kontroli. 

§ 44. Pracownicy Agencji oraz inne kontrolowane pod
mioty są obowiązani do udzielania kontrolującemu niezbęd 
nych wyjaśnień i pomocy oraz udostępniania dokumentów. 

§ 45. Wyniki kontroli stanowią podstawę podjęcia przez 
Prezesa Agencji działań w celu zapobieżenia powstawaniu 
nieprawidłowości. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 6 marca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych. 

Na podstawie art. 59 § 4 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. 
- Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 33, poz. 176 i Nr 73, poz. 436) 
w związku z art. 4 i 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 
- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o notariacie oraz 
o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księ
gach wieczystych (Dz. U. Nr 22, poz. 92), art. 57 ustawy zdnia 
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. 
U.z1991 r. Nr7,poz.24, Nr45,poz. 199,Nr103,poz.448,Nr 
104, poz. 450 i Nr 1 07, poz. 464 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85), 
art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 
30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464) oraz art. 44 
ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 60, 
poz. 253 i Nr 111, poz. 480) 'zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
23 października 1989 r. w sprawie opłat za dokonanie 
czynności notarialnych (Dz. U. Nr 60, poz. 358, z 1990 r. Nr 
46, poz. 273 i Nr 64, poz. 377 oraz z 1991 r. Nr 22, poz. 94) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 142 otrzymuje brzmienie: 
,, § 142

• 1. Za sporządzenie aktu notarialnego, związa
nego z przekształceniem przedsiębiorstwa 
państwowego w spółkę, pobiera się opłatę 
stałą w kwocie 5.000.000 zł . 

2. Za sporządzenie aktu, w którego wyniku 
następuje prywatyzacja przedsiębiorstwa 
państwowego lub komunalnego w drodze 

likwidacji na podstawie przepisów o prywa
tyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz 
przepisów o przedsiębiorstwach państwo
wych - pobiera się opłatę stałą w kwocie od 
8.000.000 do 10.000.000 zł."; 

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Za sporządzenie protokołu zawierającego podwyż

szenie kapitału zakładowego (akcyjnego) spółki 
pobiera się opłatę stanowiącą różnicę pomiędzy 
opłatą od wysokości podwyższonego kapitału 
a opłatą pobraną od dotychczasowego kapitału 
- nie mniej jednak niż opłatę, o której mowa w ust. 
1 . "; 

3) w § 18: 
a) lit. c) otrzymuje brzmienie: 

"c) na zaproszeniach do Polski lub za granicę 
- 30.000 zł", 

b) po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: 
"d) za drugi i każdy następny podpis lub odcisk 

palca osoby niepiśmiennej lub nie mogącej 
pisać, złożony na dokumentach wymienionych 
pod lit. a), b) i c) - po 5.000 zł". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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