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w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się przecinkiem i do
daje się pkt 5 i 6 w brzmieniu : 

,,5) przyjmuje oświadczenia o uznaniu dziecka, 

6) przyjmuje od małżonka rozwiedzionego 
oświadczenie o powrocie do nazwiska, które 
nosił przed zawarciem małżeństwa." 

Art. 5. W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmia
nie imion i nazwisk (Dz. U. z 1963 r. Nr 59, poz. 328, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) skre
śla się art. 4. 

Art. 6. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51 , poz. 297, 
Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 
i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, 

poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr96, poz. 590 i Nr 141 , 
poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 59, poz. 375 i Nr 106, poz. 668) 
dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

"Art. 15a. 1. Małżeństwo zawarte w formie przewi
dzianej przez prawo kanoniczne wy
wiera takie skutki, jak małżeństwo za
warte przed kierownikiem urzędu sta
nu cywi lnego, jeżeli spełnione zostały 
wymagania określone w Kodeksie ro
dzinnym i opiekuńczym. 

2. Osobę duchowną, przed którą składa 
się oświadczenia o zawarciu małżeń
stwa, określa prawo kanoniczne." 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 listopa
da 1998 r. 
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USTAWA 

z dnia 24 lipca 1998 r. 

o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo przewozowe. 

Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Ko
deks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z 1971 r. Nr 27, 
poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11 , 
poz. 81 , Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, 
poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, 
z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, 
poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, 
z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, 
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, 
z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, 
poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, 
Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040 oraz z 1998 r. Nr 106, 
poz: 668) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 846 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 846. § 1. Utrzymujący zarobkowo hotel lub 
podobny zakład jest odpowiedzialny 
za utratę lub uszkodzenie rzeczy 
wniesionych przez osobę korzystają
cą z usług hotelu lub podobnego za
kładu, zwaną dalej "gościem", chy
ba że szkoda wynikła z właściwości 
rzeczy wniesionej lub wskutek siły 

wyższej albo że powstała wyłącznie 
z winy poszkodowanego lub osoby, 
która mu towarzyszyła, była u niego 
zatrudniona albo go odwiedzała. 

§ 2. Rzeczą wniesioną w rozumieniu 
przepisów tytułu niniejszego jest 
rzecz, która w czasie korzystania 
przez gościa z usług hotelu lub po
dobnego zakładu znajd uje się w tym 

hotelu lub podobnym zakładzie albo 
znajduje się poza nim, a została po
wierzona utrzymującemu zarobko
wo hotel lub podobny zakład lub 
osobie u niego zatrudnionej albo 
umieszczona w miejscu przez nich 
wskazanym lub na ten cel przezna
czonym . 

§ 3. Rzeczą wniesioną jest również rzecz, 
która w krótkim, zwyczajowo przyję
tym okresie poprzedzającym lub na
stępującym po tym, kiedy gość ko
rzystał z usług hotelu lub podobne
go zakładu, została powierzona 
utrzymującemu zarobkowo hotel 
lub podobny zakład lub osobie 
u niego zatrudnionej albo umiesz
czona w miejscu przez nich wskaza
nym lub na ten cel przeznaczonym. 

§ 4. Pojazdów mechanicznych i rzeczy 
w nich pozostawionych oraz żywych 
zwierząt nie uważa się za rzeczy 
wniesione. Utrzymujący zarobkowo 
hotel lub podobny zakład może za 
nie odpowiadać jako przechowaw
ca, jeżeli została zawarta umowa 
przechowania. 

§ 5. Wyłączenie lub ograniczenie odpo
wiedzialności, o której mowa w § 1, 
przez umowę lub ogłoszenie nie ma 
skutku prawnego."; 
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2) art. 849 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 849. § 1. Zakres obowiązku naprawienia 
szkody przez utrzymującego zarob
kowo hotel lub podobny zakład 

w wypadku utraty lub uszkodzenia 
rzeczy wniesionych ogranicza się, 
względem jednego gościa, do wyso
kości stokrotnej na l eżnośc i za do
starczone mu mieszkanie, liczonej za 
jedną dobę. Jednakże odpowiedzia l
ność za każdą rzecz nie może prze
kraczać pięćdziesięciokrotnej wyso
kości tej należności. 

§ 2. Ograniczenia zakresu obowiązku na
prawienia szkody nie dotyczą wy
padku, gdy utrzymujący zarobkowo 
hotel lub podobny zakład przyjął rze
czy na przechowanie albo odmówił 
ich przyjęcia na przechowanie, mi
mo że obowiązany był je przyjąć, jak 
również wypadku, gdy szkoda wyni 
kła z winy umyślnej lub rażącego 
niedbalstwa jego lub osoby u niego 
zatrudnionej . 

§ 3. Utrzymujący zarobkowo hotel lub 
podobny zakład jest obowiązany 
przyjąć na przechowanie pien i ądze, 
papiery wartościowe i cenne przed
mioty, w szczególności kosztowno
ści i przedmioty mające wartość na
ukową lub artystyczną. Może odmó
wić przyjęcia tych rzeczy tylko wów
czas, jeżeli zagrażają one bezpie
czeństwu albo jeżel i w stosunku do 
wielkości lub standardu hotelu albo 
podobnego zakładu mają zbyt dużą 
wartość lub gdy zajmują zbyt dużo 
miejsca."; 

3) art. 852 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 852. Przep isy o odpowiedzialności i ustawo
wym prawie zastawu utrzymującego za
robkowo hotel lub podobny zakład sto
suje się odpowiednio do zakładów ką
pielowych. Jednakże co się tyczy przed
miotów, które zazwyczaj nie bywają 
wnoszone przez osoby ko rzystające 
z usług tych zakładów, odpowiedzial
ność prowadzącego zakład ogran icza się 
do wypadku, gdy przyjął taki przedmiot 

na przechowanie albo gdy szkoda wyni 
kła z winy umyślnej lub rażącego nie
dbalstwa jego albo osoby u niego za
trudnionej." 

Art. 2. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. - Pra
w o przewozowe (Dz.U. z 1995 r. Nr 11 9, poz. 575, 
z 1997 r. Nr 23, poz. 117, Nr 96, poz. 591 , Nr 101 , 
poz. 629 i Nr 141, poz. 942 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 
668) wart. 63 ust. 2-5 otrzymują brzmienie: 

,,2. Przewoźnik odpowiada za przewożone przez 
podróżnego rzeczy jak za przesyłkę, jeżeli po
dróżny umieści je, bez możliwości sprawowa
nia nad nimi stałego nadzoru, w miejscu wska
zanym przez przewoźnika lub na ten cel prze
znaczonym. 

3. Prowadzący przedsiębiorstwo ekspl oatujące 
środki transportowe z pomieszczen iami prze
znaczonymi do spania ponosi odpowiedzial 
ność określoną w ust. 2 za rzeczy zazwyczaj 
wnoszone do takich pomieszczeń. Za inne rze
czy odpowiedzialność prowadzącego przedsię
biorstwo ogranicza się do wypadku, gdy przy
jął je na przechowanie albo gdy szkoda wynikła 
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego 
lub osoby u niego zatrudnionej. 

4. Wysokość odszkodowania należnego od prze
woźnika albo prowadzącego przedsiębiorstwo 
eksploatujące środki transportowe z pom iesz
czeniami przeznaczonymi do spania za utratę , 

ubytek lub uszkodzenie rzeczy wymienionych 
w ust. 1-3 nie może przewyższać zwykłej war
tości rzeczy. 

5. Przewoźnik albo prowadzący przedsiębiorstwo 
eksploatujące środki transportowe z pomiesz
czeniami przeznaczonymi do spania nie ponosi 
odpowiedzialności za utratę lub uszkodzen ie 
pieniędzy, papierów wartościowych i cennych 
przedmiotów, w szczególności kosztowności 

albo przemiotów mających wartość n aukową 
lub artystyczną, chyba że rzeczy te p rzyj ął na 
przechowanie albo szkoda wynikła z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa jego lub 
osoby u niego zatrudnionej." 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływi e 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 
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USTAWA 

z dnia 25 lipca 1998 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o syste
mie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, 

poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943) 
wprowadza się następujące zmiany: 


