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z wolnej ręki za cenę nie niższą niż wartość wynikająca 
z oszacowania . 

2. Jeżeli sprzedaż rzeczy, o których mowa w ust. 1, 
nie może nastąpić w cenie oszacowania, za zgodą rady 
wierzycieli dopuszcza się możliwość sprzedaży za cenę 
niższą· 

§ 3. 1. Nie można przyjąć oferty złożonej przez: 

1) syndyka i sędziego-komisarza, 

2) upadłego, jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeń 
stwo, a gdy upadły nie jest osobą fizyczną - jego 
przedstawiciel i, 

3) małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz 
powinowatych w tej samej linii lub stopniu osób 
wymienionych w pkt 1. 

2. Oferent składa oświadczenie o okolicznościach 
wymienionych w ust. 1. 

§ 4. 1. W razie zgłoszenia się kilku oferentów syn
dyk wybiera ofertę naj korzystniejszą. 

2. Rozstrzygnięcie co do wyboru ofert stwierdza się 
protokołem. 

§ 5. 1. Po dokonaniu wyboru ofert syndyk ustala 
z nabywcą termin zawarcia umowy. 

2. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny naj
póżniej w chwili zawa rcia umowy, chyba że w umowie 
określono inny termin . 

§ 6. Do zawarcia umowy sprzedaży z wolnej ręki, 
wchodzących w skład masy upadłości: nieruchomości, 
handlowego statku morskiego lub statku żeglugi śród
lądowej, wpisanych do rej estru statków, wymagane są: 

1) uchwała rady wierzycieli o zezwoleniu na sprzedaż 
z wolnej rę ki, 

2) oświadczenie , o którym mowa w § 3 ust. 2, 

3) protokół, o którym mowa w § 4 ust. 2. 

§ 7. Rozporządzenie w chodzi w życie po upływie 
7 dni od dnia ogłoszeni a. 

Minister Sprawiedliwości : H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 24 kwietnia 1998 r. 

w sprawie określenia sposobu prowadzenia wykazu oraz centralnej ewidencji osób, wobec których w postę
powaniu upadłościowym orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności. 

Na podstawie art. 173 § 5 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. -
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512, 
z 1994 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r. Nr 85, poz. 426, z 1996 r. 
Nr 6, poz. 43, Nr 43, poz. 189, Nr 106, poz. 496 i Nr 149, 
poz. 703 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 54, poz. 349, 
Nr 117, poz. 751, Nr 121, poz. 770 i Nr 140, poz. 940) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa sposób prowadzenia 
wykazu osób, wobec których w postępowaniu upadło
ściowym orzeczono zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funk
cji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, 
członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce 
akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością lub spół
dzielni, zwanego dalej "wykazem", sposób prowadze
nia przez Ministra Sprawiedliwości centralnej ewiden
cji wykazów, zwanej dalej "centralną ewidencją", a tak
że sposób udzielania informacji oraz wysokość opłat za 
udzielanie informacji z centralnej ewidencji. 

§ 2. 1. Wykaz prowadzi się w formie kartoteki. 

2. Dla każdej osoby wpisywanej do wykazu zakłada 
się odrębną kartę· 

3. Wykaz można prowadzić również w systemie in
formatycznym; wtakim przypadku ust. 2 nie stosuje się. 

§ 3. Wpis do wykazu obejmuje: 

1) nazwisko i imiona, adres oraz nadany w systemie 
ewidencji ludności PESEL identyfikator osoby, wo
bec której został orzeczony zakaz wymieniony 
w § 1, 

2) nazwę lub firmę, siedzibę oraz nadany w rejestrze 
podmiotów gospodarki narodowej - na podsta
wie przepisów o statystyce publicznej - numer 
identyfikacyjny REGON podmiotu, w stosunku do 
którego osoba umieszczona w wykazie nie zgłosiła 
w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, 

3) sygnaturę akt, datę wydania i uprawomocnienia się 
postanowienia sądu , na którego podstawie doko
nano wpisu, 

4) okres, na który orzeczono zakaz wymieniony w § 1. 

§ 4. 1. Wpis w wykazie wykreśla się z urzędu w ra-
zie : 

1) zarządzenia sądu o wykreśleniu wpisu, 

2) uchylenia prawomocnego postanowienia stano
wiącego podstawę wpisu , 

3) przywrócenia terminu do zaskarżenia postanowie
nia stanowiącego podstawę wpisu. 

2. W razie wykreślenia wpisu karta zawierająca ten 
wpis podlega zniszczeniu. 

§ 5. Każdy może zapoznać się z wykazem w godzi
nach urzędowania sądu prowadzącego wykaz. 
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§ 6. Po dokonaniu wpisu lub jego wykreśleniu sąd 
niezwłocznie przesyła do centra lnej ewidencji dane 
z wykazu lub zawiadomienie o wykreśleniu wpisu . 

§ 7. 1. Podstawę zamieszczenia informacji w cen
tralnej ewidencji stanowią przekazane przez sąd dane, 
o których mowa w § 6. 

2. Dla centralnej ewidencji prowadzi się skorowidz 
alfabetyczny osób wpisanych do ewidencji. 

§ 8. Każdemu, kto złoży zapytanie, Ministerstwo 
Sprawiedliwości udziela informacji z centralnej ewi
dencji. 

§ 9. Zapytanie, o którym mowa w § 8, składa się na 
piśmie . 

§ 10. 1. Opłata za udzielenie informacji z ewidencji 
wynosi 20 zł. 

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, wnosi się w zna
kach opłaty sądowej; w razie niewniesienia opłaty in
formacji nie udziela się. 

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

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 22 kwietnia 1998 r. 

w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu 
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, 
poz. 351, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414, 
z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 111 , poz. 725 
i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wykaz wyrobów służących do 
ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowa
dzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji 
(Dz. U. Nr 55, poz. 250, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 oraz 
z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770), stanowią
cy załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, nie dotyczy wy
robów służących do ochrony przeciwpożarowej, wyko
nywanych jednostkowo na indywidualne zamówienie 

użytkownika, pod warunkiem że zostaną spełnione wy
magania dotyczące bezpieczeństwa pracy i użytkowa 
nia oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska . 

§ 3. Świadectwa dopuszczenia (atesty) użytkowa
nia wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, 
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wy
dawania świadectwa dopuszczenia (atestu) użytkowa 

nia wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. Nr 40, poz. 172), zachowują ważność do końca 
okresu, na który zostały wydane. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: 
J. Tomaszewski 

Zatącznik do rozporząd zenia Ministra Spraw Wewnętrznyc h 

i Adm inistracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. (poz. 362 ) 

WYKAZ WYROBÓW SŁUŻĄCYCH DO OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ 
WPROWADZANE DO OBROTU I STOSOWANE WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE CERTYFIKATU ZGODNOŚCI 

Symbol 

Lp. 
Systematycznego 

Nazwa grupy asortymentowej lub asortymentu 
Jednostka 

wykazu certyfikująca 
wyrobów (SWW) 

1 2 3 4 

1 Wyposażenie i uzbrojenie osobiste strażaka CNBOP 

2221-5 i 1375-5 1) buty strażackie specjalne 

1369-6 2) hełm strażacki kompletny 

2185-4 3) ubrania specjalne 

2185-9 4) rękawice strażacke specjalne 


