
Na podstawie art. 41 § 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

DZIA¸ I

Przepisy wst´pne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe czynnoÊci
sàdów w sprawach z zakresu mi´dzynarodowego po-
st´powania cywilnego oraz karnego w stosunkach
mi´dzynarodowych, w tym:
1) uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do

u˝ytku za granicà,
2) sposób wykonywania czynnoÊci dotyczàcych osób

korzystajàcych z immunitetów i przywilejów dyplo-
matycznych i konsularnych oraz czynnoÊci z udzia-
∏em tych osób,

3) czynnoÊci zwiàzane ze stawiennictwem przed sàda-
mi,

4) tryb ustalania obywatelstwa,
5) szczegó∏owy tryb wyst´powania o pomoc prawnà

i udzielania takiej pomocy sàdom i innym organom
paƒstw obcych,

6) szczegó∏owy tryb wyst´powania o wydanie osób
Êciganych lub skazanych,

7) inne formy wspó∏pracy w sprawach karnych.

§ 2. Przepisów niniejszego rozporzàdzenia nie sto-
suje si´, je˝eli przepisy odr´bne albo ratyfikowane
umowy mi´dzynarodowe regulujà czynnoÊci sàdów
powszechnych w sposób odmienny.

DZIA¸ II

Przepisy wspólne w sprawach cywilnych 
i  karnych
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 3. O wszystkich sprawach, w których stronà jest
paƒstwo obce lub jego organy, sàdy zawiadamiajà Mi-

nistra SprawiedliwoÊci, przesy∏ajàc jednoczeÊnie akta
sprawy.

§ 4. 1. Pisma przeznaczone do dor´czenia bàdê
u˝ytku za granicà sporzàdza si´ na bia∏ym papierze,
wy∏àcznie pismem maszynowym, nie u˝ywajàc skró-
tów nazw aktów prawnych, instytucji lub organów ani
innych skrótów.

2. CzynnoÊci w zakresie obrotu prawnego z zagra-
nicà wykonuje si´ poza zwyk∏à kolejnoÊcià spraw,
w szczególnoÊci gdy wniosek zosta∏ oznaczony przez
organ wzywajàcy jako pilny.

3. W przypadku gdy wniosek nie mo˝e byç wykona-
ny we wskazanym terminie, sàd informuje o tym nie-
zw∏ocznie organ wzywajàcy.

§ 5. Wyst´pujàc do Ministra SprawiedliwoÊci
o udzielenie tekstu prawa obcego, wyjaÊnienie obcej
praktyki sàdowej lub innych wàtpliwoÊci, sàd przesy∏a
akta sprawy.

§ 6. Wnioski sàdów lub innych organów paƒstw ob-
cych o udzielenie pomocy prawnej wykonujà sàdy re-
jonowe w j´zyku polskim.

§ 7. Przekazujàc wniosek o udzielenie pomocy
prawnej sàdowi w∏aÊciwemu, sàd informuje o tym or-
gan wzywajàcy.

§ 8. 1. Je˝eli wniosek o dokonanie czynnoÊci w dro-
dze pomocy prawnej nie odpowiada warunkom for-
malnym, a w szczególnoÊci gdy nie za∏àczono wyma-
ganego t∏umaczenia, sàd zwraca wniosek organowi
wzywajàcemu celem uzupe∏nienia lub wyst´puje
o usuni´cie braków we wskazanym terminie.

2. Je˝eli wykonanie wniosku o dokonanie czynno-
Êci w drodze pomocy prawnej nie jest mo˝liwe w ca∏o-
Êci lub odmówiono jego wykonania, sàd zwraca wnio-
sek organowi wzywajàcemu we w∏aÊciwym trybie, in-
formujàc o przyczynach niewykonania wniosku.
W przypadku gdy jest to mo˝liwe, nale˝y zapropono-
waç organowi wzywajàcemu mo˝liwy do przyj´cia dla
obu stron sposób rozwiàzania zaistnia∏ego problemu.
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3. W przypadku gdy prawdopodobne jest, ˝e wnio-
sek, o którym mowa w ust. 1, nie b´dzie wykonany
w ca∏oÊci lub w cz´Êci w terminie wskazanym we wnio-
sku, sàd informuje o tym organ wzywajàcy.

§ 9. Na ˝yczenie organu wzywajàcego, lub gdy wy-
nika to z przyj´tej praktyki, sàd, który wykonuje wnio-
sek o pomoc prawnà, potwierdza przyj´cie wniosku,
wskazuje numer telefonu i telefaksu, a w miar´ mo˝li-
woÊci, tak˝e osob´ odpowiedzialnà za wykonanie
wniosku i adres poczty elektronicznej, oraz udziela in-
nych niezb´dnych informacji.

§ 10. 1. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej spo-
rzàdza si´ w j´zyku polskim.

2. Je˝eli wniosek, o którym mowa w ust. 1, ma byç
wykonany przez sàd lub inny organ paƒstwa obcego,
do wniosku do∏àcza si´ sporzàdzone przez t∏umacza
przysi´g∏ego t∏umaczenie na j´zyk urz´dowy paƒstwa
wezwanego lub inny j´zyk wskazany przez to paƒstwo
lub przez umow´ mi´dzynarodowà.

§ 11. W przypadku wniosku o dor´czenie pism do
wniosku do∏àcza si´ sporzàdzone przez t∏umacza przy-
si´g∏ego t∏umaczenie pism podlegajàcych dor´czeniu
na j´zyk urz´dowy paƒstwa wezwanego lub inny j´zyk
wskazany przez to paƒstwo lub przez umow´ mi´dzy-
narodowà, chyba ̋ e dor´czenie ma nastàpiç przez zwy-
k∏e oddanie pism adresatowi.

§ 12. Wniosek o udzielenie pomocy prawnej mo˝-
na oznaczyç jako pilny i okreÊliç termin, w jakim powi-
nien zostaç wykonany, uzasadniajàc przyczyn´, dla któ-
rej wniosek tak oznaczono.

§ 13. Sàd polski, sporzàdzajàc wniosek, rozwa˝a,
czy nie dotyczy on czynnoÊci, których dokonanie mo-
g∏oby naruszyç suwerennoÊç, bezpieczeƒstwo, porzà-
dek publiczny lub inne podstawowe interesy paƒstwa
wezwanego.

§ 14. 1. Pisma podlegajàce wys∏aniu do organów
zagranicznych, przedstawicielstw dyplomatycznych
lub urz´dów konsularnych paƒstw obcych w Polsce
bàdê przedstawicielstw dyplomatycznych lub urz´dów
konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej opracowuje
s´dzia, a podpisuje prezes sàdu lub jego zast´pca.

2. Pod podpisem wpisuje si´ pismem maszyno-
wym imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe osoby
podpisujàcej oraz opatruje pismo stemplem i piecz´cià
urz´dowà.

3. Pisma sàdu rejonowego przesy∏a si´ do prezesa
sàdu okr´gowego w celu nadania im dalszego biegu.

§ 15. 1. Dokumenty do∏àcza si´ do pism w formie
poÊwiadczonych odpisów.

2. AutentycznoÊç podpisu osoby poÊwiadczajàcej
zgodnoÊç odpisu z orygina∏em stwierdza osoba upo-
wa˝niona do uwierzytelniania dokumentów.

3. W razie koniecznoÊci przes∏ania orygina∏u doku-
mentu, w aktach pozostawia si´ uwierzytelniony odpis
dokumentu.

4. Za∏àczniki ∏àczy si´ z pismem, tak aby nie by∏o
niebezpieczeƒstwa ich utraty lub zamiany. Liczb´ i ro-
dzaj za∏àczników wymienia si´ w przesy∏anym piÊmie.

Fotografie, karty z próbkami pisma i inne tego rodzaju
materia∏y nakleja si´ na arkuszu bia∏ego papieru, wska-
zujàc, jakà osob´ lub przedmiot przedstawiajà.

§ 16. Korespondencj´ niedotyczàcà pomocy praw-
nej, otrzymanà przez sàdy rejonowe bezpoÊrednio od
sàdów i innych organów paƒstwa obcego oraz od
przedstawicielstw dyplomatycznych lub urz´dów kon-
sularnych paƒstw obcych w Polsce przesy∏a si´ do
wglàdu prezesowi sàdu okr´gowego, wraz z odpowie-
dzià przygotowanà w j´zyku polskim, w celu nadania
dalszego biegu.

§ 17. Prezes sàdu lub jego zast´pca sprawuje nad-
zór nad sprawami dotyczàcymi obrotu prawnego z za-
granicà, a w szczególnoÊci kontroluje terminowoÊç
oraz przestrzeganie przepisów obowiàzujàcych przy
za∏atwianiu tych spraw.

§ 18. Pisma podlegajàce wys∏aniu za granic´ preze-
si sàdów okr´gowych i prezesi sàdów apelacyjnych
kierujà do:
1) Ministra SprawiedliwoÊci, je˝eli majà byç wys∏ane

do paƒstwa, z którym zawarta jest umowa mi´dzy-
narodowa przewidujàca porozumiewanie si´ sà-
dów za poÊrednictwem organów centralnych, lub
do paƒstwa, z którym brak jest stosunków dyplo-
matycznych,

2) w∏aÊciwych sàdów lub innych organów paƒstw,
z którymi zawarto umowy mi´dzynarodowe prze-
widujàce bezpoÊrednie porozumiewanie si´ sà-
dów,

3) przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du
konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej, w pozo-
sta∏ych przypadkach.

§ 19. 1. W przypadku gdy proÊba osoby zamieszka-
∏ej lub majàcej siedzib´ za granicà dotyczy wydania do-
kumentów albo udzielenia informacji poza toczàcym
si´ post´powaniem sàdowym, od których nale˝y si´
op∏ata sàdowa lub inna op∏ata, odpowiedê dla wnio-
skodawcy, wraz z przygotowanym dokumentem, prze-
sy∏a si´ za poÊrednictwem prezesa sàdu okr´gowego
razem z pismem przewodnim, sporzàdzonym w dwóch
egzemplarzach, z których jeden adresuje si´ do preze-
sa sàdu okr´gowego, a drugi do przedstawicielstwa
dyplomatycznego lub urz´du konsularnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej. W piÊmie przewodnim nale˝y zamieÊ-
ciç proÊb´ o dor´czenie korespondencji za pobraniem
nale˝nych op∏at.

2. Je˝eli w imieniu osoby, o której mowa w ust. 1,
zwraca si´ przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzàd
konsularny jej paƒstwa w Polsce, dokument przesy∏a si´
temu przedstawicielstwu lub urz´dowi za poÊrednic-
twem prezesa sàdu okr´gowego, wskazujàc rachunek
bankowy sàdu, na który nale˝y dokonaç wp∏aty.

Rozdzia∏ 2

Uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych 
do u˝ytku za granicà

§ 20. 1. Dokument sporzàdzony w Rzeczypospolitej
Polskiej i przeznaczony do u˝ytku za granicà, który ma
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byç uwierzytelniony przez urzàd konsularny paƒstwa
obcego w Polsce, na wniosek zainteresowanej osoby
uwierzytelnia si´ w nast´pujàcy sposób:
1) na dokumencie sàdowym autentycznoÊç podpisu

s´dziego lub sekretarza sàdowego oraz autentycz-
noÊç piecz´ci urz´dowej sàdu uwierzytelnia:
a) prezes w∏aÊciwego sàdu okr´gowego albo upo-

wa˝niony przez niego s´dzia lub referendarz sà-
dowy,

b) prezes sàdu apelacyjnego lub upowa˝niony
przez niego s´dzia, je˝eli uwierzytelnienie doty-
czy dokumentu sporzàdzonego przez sàd apela-
cyjny,

2) na dokumencie notarialnym autentycznoÊç podpi-
su notariusza i jego piecz´ci urz´dowej uwierzytel-
nia prezes w∏aÊciwego sàdu okr´gowego albo upo-
wa˝niony przez niego s´dzia lub referendarz sàdo-
wy,

3) na t∏umaczeniu dokumentów autentycznoÊç podpi-
su t∏umacza przysi´g∏ego i jego piecz´ci uwierzy-
telnia minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych.

2. Po dokonaniu uwierzytelnienia poucza si´ osob´
zainteresowanà, ˝e autentycznoÊç podpisu prezesa sà-
du (okr´gowego lub apelacyjnego) lub wyznaczonego
przez nich s´dziego oraz autentycznoÊç piecz´ci urz´-
dowej uwierzytelnia minister w∏aÊciwy do spraw za-
granicznych.

§ 21. Klauzula uwierzytelniajàca stosowana przez
prezesów sàdów ma nast´pujàce brzmienie:

„Niniejszym poÊwiadczam autentycznoÊç podpisu

.......................................................................................
(imi´, nazwisko i stanowisko)

i piecz´ci urz´dowej 

.....................................................................................”
(nazwa sàdu)

Pobrano i skasowano op∏at´ skarbowà 

w kwocie ......................................... z∏.

.................................... dnia ..........................................
(miejscowoÊç)

.......................................................................................
(podpis osoby uwierzytelniajàcej i jej tytu∏ s∏u˝bowy)

(Piecz´ç urz´dowa)

§ 22. 1. Prezesi sàdów okr´gowych i apelacyjnych
przesy∏ajà wzory podpisów w∏asnych, s´dziów upo-
wa˝nionych przez nich do uwierzytelniania dokumen-
tów, jak równie˝ wzory piecz´ci urz´dowych tych sà-
dów bezpoÊrednio do ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych.

2. T∏umacze przysi´gli przesy∏ajà wzory podpisów,
jak równie˝ wzory piecz´ci urz´dowych bezpoÊrednio
do ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

3. Wzory, o których mowa w ust. 1 i 2, przesy∏a si´
w styczniu ka˝dego roku kalendarzowego oraz w przy-
padku zmian osobowych.

Rozdzia∏ 3

Zasady korespondencji z przedstawicielstwami 
dyplomatycznymi i urz´dami konsularnymi paƒstw

obcych w Polsce

§ 23. W razie bezpoÊredniego zwrócenia si´ do sà-
du przez przedstawicielstwa dyplomatyczne wykonujà-
ce funkcje konsularne oraz urz´dy konsularne paƒstw
obcych w Polsce, sàdy, niezw∏ocznie po za∏atwieniu
lub wyjaÊnieniu sprawy, udzielajà odpowiedzi w ten
sposób, ˝e sàdy rejonowe przesy∏ajà jà przez prezesa
sàdu okr´gowego, natomiast sàdy okr´gowe i apela-
cyjne — przez prezesów tych sàdów.

§ 24. J´zykiem urz´dowym dla korespondencji
mi´dzy przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urz´-
dami konsularnymi paƒstw obcych w Polsce a sàdami
jest j´zyk polski.

§ 25. W przypadku skierowania pisma przez przed-
stawicielstwo dyplomatyczne lub urzàd konsularny
paƒstwa obcego w Polsce do niew∏aÊciwego miejsco-
wo sàdu, pismo to przekazuje si´ niezw∏ocznie w∏aÊci-
wemu sàdowi, zawiadamiajàc o tym bezpoÊrednio
nadawc´.

Rozdzia∏ 4

Dor´czanie pism podmiotom korzystajàcym z immu-
nitetu dyplomatycznego lub konsularnego oraz ich
przes∏uchiwanie w sprawach cywilnych i karnych

§ 26. W celu ustalenia, czy dana osoba, instytucja
lub organizacja mi´dzynarodowa korzysta z immunite-
tu jurysdykcyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, sàd
mo˝e zwracaç si´ do Ministra SprawiedliwoÊci
o stwierdzenie tej okolicznoÊci, przesy∏ajàc jednocze-
Ênie akta sprawy.

§ 27. 1. W przypadku zrzeczenia si´ immunitetu ju-
rysdykcyjnego przez paƒstwo obce lub organizacj´
mi´dzynarodowà sàd, po otrzymaniu zawiadomienia
o zrzeczeniu, przesy∏a do Ministra SprawiedliwoÊci
przeznaczony dla strony pozwanej lub uczestnika po-
st´powania odpis pozwu lub wniosku i wezwanie na
termin posiedzenia.

2. Wezwanie sporzàdza si´ wed∏ug wzoru okreÊlo-
nego w za∏àczniku nr 1 lub 2 do rozporzàdzenia.

§ 28. 1. Pisma przeznaczone do dor´czenia podmio-
tom korzystajàcym z immunitetu jurysdykcyjnego
przesy∏a si´ do Ministra SprawiedliwoÊci.

2. Pisma, o których mowa w ust. 1, nie mogà zawie-
raç zagro˝enia karà porzàdkowà lub innymi Êrodkami
przymusu.

§ 29. 1. Je˝eli zachodzi potrzeba przes∏uchania
w charakterze Êwiadka cz∏onka misji dyplomatycznej
korzystajàcego, w oparciu o prawo wewn´trzne lub 
postanowienia Konwencji wiedeƒskiej o stosunkach
dyplomatycznych, sporzàdzonej w Wiedniu dnia
18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), al-
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bo inne konwencje lub umowy mi´dzynarodowe, z im-
munitetu dyplomatycznego, sàd zwraca si´ do tej oso-
by, za poÊrednictwem Ministra SprawiedliwoÊci, o wy-
ra˝enie zgody na z∏o˝enie zeznaƒ.

2. W sprawach, w których zachodzi potrzeba prze-
s∏uchania w charakterze Êwiadka cz∏onka urz´du kon-
sularnego, sàd wzywa go bezpoÊrednio w trybie art. 44
Konwencji wiedeƒskiej o stosunkach konsularnych,
sporzàdzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.
(Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98), chyba ˝e dwustronne
konwencje konsularne zawarte przez Rzeczpospolità
Polskà stanowià inaczej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio, gdy
sàd zwraca si´ o udzielenie pisemnych wyjaÊnieƒ przez
korzystajàcego z immunitetu cz∏onka misji dyploma-
tycznej lub urz´du konsularnego.

4. Sàd, zwracajàc si´ o wyra˝enie zgody, okreÊla
przedmiot przes∏uchania i do∏àcza wezwanie ze wska-
zaniem proponowanego terminu przes∏uchania.

5. Wezwanie sporzàdza si´ wed∏ug wzoru okreÊlo-
nego w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

6. Prawid∏owoÊç sporzàdzenia wezwania spraw-
dza, przed jego wys∏aniem, prezes sàdu.

§ 30. Termin przes∏uchania, poza przypadkami nie-
cierpiàcymi zw∏oki, wyznacza si´ w taki sposób, aby
mi´dzy datà wys∏ania wezwania a zamierzonym prze-
s∏uchaniem up∏ynà∏ okres umo˝liwiajàcy osobie we-
zwanej dok∏adne zapoznanie si´ z treÊcià wezwania
i przygotowanie si´ do przes∏uchania.

§ 31. Osoba korzystajàca z immunitetu nie ma
obowiàzku sk∏adania przyrzeczenia; nie uprzedza si´
jej równie˝ o odpowiedzialnoÊci karnej za fa∏szywe ze-
znania.

Rozdzia∏ 5

Wzywanie stron, Êwiadków i bieg∏ych zamieszka∏ych
za granicà

§ 32. 1. W razie koniecznoÊci wezwania do osobi-
stego stawiennictwa na rozpraw´ przed sàdem pol-
skim osoby zamieszka∏ej za granicà w celu przes∏ucha-
nia jej w charakterze strony, Êwiadka lub bieg∏ego bàdê
dokonania konfrontacji, sàd wysy∏a do tej osoby we-
zwanie do dobrowolnego stawiennictwa, w trybie
okreÊlonym w § 18.

2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e za-
wieraç zagro˝enia karà porzàdkowà lub innymi Êrodka-
mi przymusu. W wezwaniu zamieszcza si´ pouczenie
o tym, ˝e Êwiadek lub bieg∏y otrzyma zwrot wydatków
koniecznych zwiàzanych ze stawiennictwem do sàdu,
w tym kosztów przejazdu, utrzymania i noclegu oraz
równowartoÊç utraconego zarobku z powodu stawien-
nictwa na wezwanie sàdu, oraz pouczenie o mo˝liwoÊci
przyznania mu przez sàd wzywajàcy zaliczki na koszty
podró˝y i na utrzymanie w miejscu przes∏uchania.

Rozdzia∏ 6

Dor´czanie wezwaƒ stronom, Êwiadkom i bieg∏ym
do osobistego stawiennictwa przed sàdami paƒstw

obcych

§ 33. Dor´czenia osobie przebywajàcej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej wezwania sàdu paƒstwa obcego do
dobrowolnego osobistego stawiennictwa w celu z∏o˝e-
nia zeznaƒ w charakterze strony, Êwiadka lub bieg∏ego
dokonuje si´ w sàdzie i do ràk w∏asnych tej osoby.

§ 34. Dor´czajàc wezwanie, o którym mowa w § 33,
sàd sporzàdza potwierdzenie odbioru i informuje oso-
b´ wzywanà o:

1) przys∏ugujàcej jej stosownie do umów mi´dzynaro-
dowych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà,
ochronie prawnej, na podstawie której Êwiadek lub
bieg∏y, bez wzgl´du na posiadane obywatelstwo,
nie mo˝e byç w paƒstwie wzywajàcym pociàgni´-
ty do odpowiedzialnoÊci karnej ani aresztowany,
ani nie mo˝e odbywaç jakiejkolwiek kary orzeczo-
nej przez sàd z powodu przest´pstwa b´dàcego
przedmiotem post´powania, w zwiàzku z którym
zosta∏ wezwany, ani z powodu innego przest´p-
stwa pope∏nionego przed przekroczeniem granicy
paƒstwa wzywajàcego, ani w zwiàzku ze z∏o˝eniem
zeznania,

2) utracie, w myÊl umów mi´dzynarodowych, ochro-
ny okreÊlonej w pkt 1, je˝eli Êwiadek lub bieg∏y nie
opuÊci terytorium paƒstwa wzywajàcego w termi-
nie okreÊlonym w umowie mi´dzynarodowej, li-
czonym od czasu, gdy sàd, który go wezwa∏, zawia-
domi go, ˝e obecnoÊç jego sta∏a si´ zb´dna, chyba
˝e nie móg∏by opuÊciç terytorium tego paƒstwa
z przyczyn od niego niezale˝nych,

3) mo˝liwoÊci przyznania Êwiadkowi lub bieg∏emu
przez sàd wzywajàcy zaliczki na pokrycie kosztów
podró˝y i kosztów utrzymania,

4) prawie ̋ àdania przez Êwiadka lub bieg∏ego od sàdu
wzywajàcego zwrotu wydatków zwiàzanych ze sta-
wiennictwem, na które nie zosta∏a wyp∏acona za-
liczka, oraz równowartoÊci utraconego zarobku.

Rozdzia∏ 7

Ustalanie obywatelstwa

§ 35. 1. Sàd ustala obywatelstwo osoby zamieszka-
∏ej lub przebywajàcej w Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie posiadanych przez nià dokumentów,
w szczególnoÊci:

1) dowodu osobistego, paszportu lub poÊwiadczenia
obywatelstwa polskiego, wydanych przez organ
polski,

2) paszportu lub innego dokumentu to˝samoÊci wy-
danego przez organ paƒstwa obcego,

3) wydanej przed dniem 1 lipca 2001 r. karty sta∏ego
pobytu lub karty czasowego pobytu albo karty po-
bytu wydanej po dniu 1 lipca 2001 r.
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2. W razie wàtpliwoÊci co do dokumentu okazane-
go przez obywatela obcego nale˝y zwracaç si´ o wyja-
Ênienie do Komendy G∏ównej Stra˝y Granicznej — Za-
rzàdu Kontroli Ruchu Granicznego.

3. Ustalenia obywatelstwa mo˝na dokonaç tak˝e na
podstawie informacji z rejestrów paƒstwowych.

4. O ustaleniu obywatelstwa w myÊl ust. 1 nale˝y
uczyniç dok∏adnà wzmiank´ w protokole posiedzenia.

§ 36. W celu ustalenia obywatelstwa osoby za-
mieszka∏ej lub przebywajàcej za granicà sàd mo˝e
zwróciç si´ w szczególnoÊci do:

1) wydzia∏u spraw obywatelskich urz´du wojewódz-
kiego w∏aÊciwego ze wzgl´du na ostatnie miejsca
zamieszkania tej osoby w Rzeczypospolitej Polskiej
o ustalenie, czy utraci∏a ona obywatelstwo polskie,

2) w∏aÊciwego przedstawicielstwa dyplomatycznego
lub urz´du konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej
o informacj´, czy dana osoba posiada obywatel-
stwo polskie, czy te˝ naby∏a obywatelstwo paƒ-
stwa obcego,

3) w∏aÊciwego urz´du konsularnego paƒstwa obcego
w Polsce lub, za poÊrednictwem Ministra Sprawie-
dliwoÊci, przedstawicielstwa dyplomatycznego ta-
kiego paƒstwa w Polsce o nades∏anie informacji,
czy dana osoba, która zamieszkuje w tym paƒstwie,
posiada jego obywatelstwo.

DZIA¸ III

C z y n n o Ê c i  s à d ó w  z z a k r e s u  m i ´ d z y n a r o -
d o w e g o  p o s t ´ p o w a n i a  c y w i l n e g o

Rozdzia∏ 1

Wnioski sàdów polskich o dokonanie czynnoÊci
w drodze pomocy prawnej i o dor´czenie

§ 37. Przy zwracaniu si´ o udzielenie pomocy praw-
nej do przedstawicielstw dyplomatycznych lub urz´-
dów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej, sàdów
i innych organów paƒstw obcych sàdy sporzàdzajà na-
st´pujàce rodzaje wniosków:

1) o dor´czenie pisma adresatowi przebywajàcemu
za granicà i zwrócenie urz´dowo poÊwiadczonego
potwierdzenia odbioru,

2) o przes∏uchanie Êwiadków, bieg∏ych, stron lub
uczestników post´powania albo o dostarczenie in-
nych dowodów, a w szczególnoÊci zaÊwiadczeƒ,
odpisów i wyciàgów z akt urz´dowych oraz przed-
miotów,

3) o dor´czenie Êwiadkowi zamieszka∏emu za granicà
wezwania do dobrowolnego osobistego stawienia
si´ w sàdzie w celu przes∏uchania lub konfrontacji,

4) innych nieprzewidzianych w pkt 1—3, a w szczegól-
noÊci o nades∏anie akt, informacji, wskazanie
Êwiadków lub osób uprawnionych.

§ 38. Je˝eli zachodzi potrzeba dor´czenia pisma
osobie przebywajàcej za granicà, sàd mo˝e zarzàdziç
dokonanie dor´czenia w nast´pujàcy sposób:

1) przez zwyk∏e oddanie pisma, je˝eli adresat zgodzi
si´ dobrowolnie je przyjàç,

2) w formie przewidzianej przez prawo wewn´trzne
paƒstwa wezwanego, je˝eli sàd uzna, ˝e pismo po-
winno byç dor´czone nawet w razie odmowy do-
browolnego przyj´cia go przez adresata,

3) w formie szczególnej, je˝eli forma ta nie jest
sprzeczna z prawem paƒstwa wezwanego.

§ 39. 1. Wnioski o dor´czenie pism i przes∏uchanie
osób majàcych obywatelstwo polskie mo˝na kierowaç
do przedstawicielstw dyplomatycznych lub urz´dów
konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w celu wyko-
nania w ramach ich kompetencji.

2. Je˝eli osoba, która ma byç przes∏uchana, nie
mieszka w miejscowoÊci, w której znajduje si´ siedziba
przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du kon-
sularnego Rzeczypospolitej Polskiej, do wniosku do∏à-
cza si´ t∏umaczenie sporzàdzone przez t∏umacza przy-
si´g∏ego.

§ 40. 1. Wnioski o dor´czenie pism sporzàdza si´
i przesy∏a w dwóch egzemplarzach, z których tylko je-
den adresuje si´, w zale˝noÊci od trybu przesy∏ania, do
w∏aÊciwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub
urz´du konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej, w∏a-
Êciwego sàdu paƒstwa obcego albo do Ministra Spra-
wiedliwoÊci.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 41. 1. Pierwsze wezwania na posiedzenia sàdowe
lub rozprawy oraz do∏àczone do nich pouczenia spo-
rzàdza si´ wed∏ug wzorów okreÊlonych w za∏àcznikach
nr 5—13 do rozporzàdzenia.

2. Wzory wezwaƒ, o których mowa w ust. 1, stosu-
je si´ odpowiednio do kolejnych wezwaƒ w sprawie.

§ 42. Je˝eli dor´czenie ma nastàpiç za potwierdze-
niem odbioru, do przesy∏anego pisma do∏àcza si´ for-
mularz potwierdzenia odbioru sporzàdzony wed∏ug
wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 14 lub 15 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 43. 1. W razie potrzeby dokonania dor´czenia kil-
ku osobom przez ró˝ne sàdy lub inne organy paƒstw
obcych, nale˝y sporzàdziç tyle odpowiednich wnio-
sków, ile sàdów lub innych organów b´dzie w∏aÊci-
wych do ich wykonania.

2. Do wniosku o dor´czenie nale˝y do∏àczyç pismo
podlegajàce dor´czeniu w liczbie egzemplarzy odpo-
wiadajàcej liczbie adresatów oraz takà samà liczb´ for-
mularzy potwierdzenia odbioru.

3.  W przypadku zarzàdzenia dor´czenia pism adre-
satowi przez zwyk∏e oddanie, potwierdzeniem odbioru
jest pokwitowanie podpisane przez adresata w formie
zwrotnego poÊwiadczenia pocztowego poczty zagra-
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nicznej, a w braku poÊwiadczenia pocztowego — pi-
smo poÊwiadczajàce dor´czenie bàdê formularz po-
twierdzenia odbioru, wype∏niony przez przedstawiciel-
stwo dyplomatyczne lub urzàd konsularny Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

§ 44. Terminy posiedzeƒ sàdowych wyznacza si´
z odpowiednim czasowym wyprzedzeniem, z uwzgl´d-
nieniem specyfiki paƒstwa, w którym ma nastàpiç do-
r´czenie, oraz funkcjonowania poczty w stosunkach
z tym paƒstwem.

§ 45. 1. Do wniosków o przeprowadzenie dowodów
przesy∏anych do przedstawicielstw dyplomatycznych
lub urz´dów konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej
albo do sàdów lub innych organów paƒstwa obcego
stosuje si´ przepisy § 40, § 43 ust. 1 i § 44.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 16 do roz-
porzàdzenia.

§ 46. We wnioskach o przeprowadzenie dowodów
kierowanych do sàdu lub innego organu paƒstwa ob-
cego, w stosunkach z którym brak jest odpowiedniej
umowy mi´dzynarodowej, zamieszcza si´ zapewnie-
nie wykonywania wniosków sàdów lub innych orga-
nów tego paƒstwa na zasadzie wzajemnoÊci.

§ 47. 1. Przepisy § 40—46 stosuje si´ do sporzàdza-
nia wniosków o dokonanie innych czynnoÊci, o których
mowa w § 37 pkt 3 i 4.

2. Wzór wniosku o odebranie zapewnienia spadko-
wego okreÊla za∏àcznik nr 17 do rozporzàdzenia.

Rozdzia∏ 2

Udzielanie pomocy prawnej na wnioski sàdów 
i innych organów paƒstw obcych w sprawach 

cywilnych

§ 48. 1. Polski sàd wezwany przy wykonywaniu
wniosku o udzielenie pomocy prawnej stosuje, w mia-
r´ potrzeby, takie same Êrodki przymusu jak przy wyko-
nywaniu tego rodzaju wniosków pochodzàcych od sà-
dów krajowych.

2. Je˝eli wynika to z treÊci wniosku, od osoby sk∏a-
dajàcej oÊwiadczenie lub zeznanie sàd mo˝e odebraç
przysi´g´ w brzmieniu okreÊlonym przez prawo paƒ-
stwa wzywajàcego.

§ 49. 1. W protokole sporzàdzonym w wykonaniu
wniosku o przes∏uchanie osoby wskazuje si´ podstaw´
ustalenia to˝samoÊci osoby przes∏uchiwanej oraz jej
obywatelstwo i miejsce zamieszkania.

2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´
pismem maszynowym, bez pomijania jakichkolwiek
okolicznoÊci lub pytaƒ zawartych we wniosku o prze-
s∏uchanie oraz bez zamieszczania zarzàdzeƒ i notatek.

3. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, po podpisa-
niu go przez s´dziego, protokolanta i osob´ przes∏uchi-
wanà bezpoÊrednio po z∏o˝eniu zeznaƒ, przesy∏a si´
sàdowi lub innemu organowi wzywajàcemu.

§ 50. 1. Je˝eli do wniosku o dor´czenie pism nie do-
∏àczono formularza potwierdzenia odbioru, potwier-
dzenie odbioru sporzàdza si´ wed∏ug wzoru okreÊlone-
go w za∏àczniku nr 18 do rozporzàdzenia.

2. W przypadku nades∏ania pisma podlegajàcego
dor´czeniu w kilku egzemplarzach, na wniosek organu
paƒstwa wzywajàcego, potwierdzenie odbioru pisma
mo˝na sporzàdziç na jednym z tych pism.

3. Odpisy pism procesowych dor´cza si´ tak, aby
adresaci mieli mo˝noÊç we w∏aÊciwym czasie, przed
terminem rozprawy wyznaczonym w sàdzie paƒstwa
obcego, podjàç wszelkie kroki potrzebne do obrony
swoich praw.

§ 51. 1. Pisma, do których do∏àczono t∏umaczenie
na j´zyk polski, sàd dor´cza adresatowi przez poczt´
lub w inny sposób przewidziany w przepisach Kodek-
su post´powania cywilnego, przesy∏ajàc organowi
wzywajàcemu potwierdzenie dor´czenia sporzàdzone
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 19 do roz-
porzàdzenia, chyba ˝e co innego wynika z treÊci wnio-
sku.

2. W celu dor´czenia pism, których t∏umaczenie na
j´zyk polski nie zosta∏o do∏àczone, sàd wzywa adresa-
ta do stawienia si´ w sàdzie, a w przypadku stawien-
nictwa sàd poucza o prawie odmowy przyj´cia pisma
z powodu braku t∏umaczenia.

3. Niestawiennictwo adresata jest równoznaczne
z odmowà przyj´cia pisma, chyba ̋ e z okolicznoÊci spra-
wy wynika, i˝ brak jest podstaw do takiego wniosku.

4. O odmowie przyj´cia pisma z powodu braku t∏u-
maczenia na j´zyk polski sàd zawiadamia organ wzy-
wajàcy, zwracajàc wniosek wraz za∏àcznikami.

§ 52. Dokumenty sporzàdzone w wyniku wykona-
nia wniosku o udzielenie pomocy prawnej, wraz
z otrzymanym wnioskiem, przesy∏a si´ sàdowi lub in-
nemu organowi wzywajàcemu paƒstwa obcego wraz
z pismem przewodnim.

§ 53. 1. Koszty powsta∏e w zwiàzku z udzieleniem
pomocy prawnej ustala si´ w z∏otych polskich. Koszty
te pokrywa Skarb Paƒstwa.

2. Po wykonaniu wniosku sàd ˝àda zwrotu kosztów
w walucie polskiej lub w walucie wymienialnej stano-
wiàcej równowartoÊç kwoty w walucie polskiej.

3. Zwrotu kosztów nie ˝àda si´, je˝eli umowa mi´-
dzynarodowa zapewnia bezp∏atne udzielanie pomocy
prawnej.

§ 54. 1. ˚àdanie zwrotu kosztów do∏àcza si´ do do-
kumentów dotyczàcych wykonania wniosku o udziele-
nie pomocy prawnej, wskazujàc nazw´ banku i numer
rachunku.

2. W przypadku stwierdzenia braku wp∏aty w ciàgu
3 miesi´cy od dnia wykonania wniosku o udzielenie
pomocy prawnej, przesy∏a si´ pismo ponaglajàce, in-
formujàc o tym Ministra SprawiedliwoÊci.

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1059 — Poz. 164



Rozdzia∏ 3

Dochodzenie roszczeƒ alimentacyjnych 
od osób zobowiàzanych zamieszka∏ych za granicà

§ 55. 1. Sàdy rejonowe i okr´gowe udzielajà oso-
bom uprawnionym do dochodzenia roszczeƒ alimen-
tacyjnych od osób zobowiàzanych zamieszka∏ych za
granicà niezb´dnych wskazówek i informacji wynikajà-
cych z umów mi´dzynarodowych, dotyczàcych sposo-
bu uzyskania Êwiadczeƒ alimentacyjnych.

2. Dokumenty przekazywane na podstawie Kon-
wencji o dochodzeniu roszczeƒ alimentacyjnych za
granicà, sporzàdzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerw-
ca 1956 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87), sporzàdza si´
wed∏ug wzorów okreÊlonych w za∏àcznikach nr 20—22
do rozporzàdzenia.

§ 56. Postanowienia § 55 stosuje si´ w przypadku
zasàdzenia alimentów przez sàd polski od osoby za-
mieszka∏ej w paƒstwie obcym, w stosunkach z którym
stwierdzona zosta∏a faktyczna wzajemnoÊç w wykony-
waniu orzeczeƒ alimentacyjnych.

DZIA¸ IV

Post´powanie w sprawach karnych 
ze stosunków mi´dzynarodowych

Rozdzia∏ 1

Wnioski sàdów polskich o dokonanie czynnoÊci
w drodze pomocy prawnej

§ 57. 1. Wniosek o przes∏uchanie osób w charakte-
rze oskar˝onych, Êwiadków lub bieg∏ych w sprawach
karnych powinien zawieraç:

1) oznaczenie organu wzywajàcego, w∏àcznie ze
wskazaniem numeru telefonu i telefaksu, a w mia-
r´ mo˝liwoÊci tak˝e w∏aÊciwej osoby i adresu pocz-
ty elektronicznej,

2) przedmiot i podstaw´ wniosku,

3) imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania lub pobytu, imiona rodziców oraz
obywatelstwo osoby, o której przes∏uchanie si´
wnosi,

4) imi´ i nazwisko oskar˝onego,

5) w razie potrzeby, proÊb´ o dopuszczenie do udzia-
∏u w czynnoÊci przedstawicieli zainteresowanych
organów lub osób,

6) proÊb´ o dokonanie odpowiedniego pouczenia
osoby przes∏uchiwanej.

2. Do wniosku do∏àcza si´:

1) tekst pouczeƒ,

2) list´ pytaƒ, które nale˝y zadaç osobie przes∏uchiwa-
nej,

3) zwi´z∏y opis stanu faktycznego sprawy.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, okreÊla
za∏àcznik nr 23 do rozporzàdzenia.

§ 58. Wniosek o przeprowadzenie innych czynnoÊci
dowodowych lub o udost´pnienie akt, dokumentów
oraz informacji o karalnoÊci oskar˝onych powinien za-
wieraç informacje okreÊlone w § 57 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.

§ 59. Wniosek o czasowe przekazanie osoby pozba-
wionej wolnoÊci za granicà do osobistego stawiennic-
twa przed sàdem w celu przes∏uchania w charakterze
Êwiadka, przeprowadzenia konfrontacji lub dokonania
innych czynnoÊci powinien zawieraç, oprócz informa-
cji wymienionych w § 57 ust. 1 pkt 1—4, zapewnienie,
˝e osoba ta b´dzie pozbawiona wolnoÊci do chwili
przekazania jej organom paƒstwa wezwanego po wy-
konaniu wniosku.

§ 60. Je˝eli zachodzi potrzeba dor´czenia pism oso-
bom przebywajàcym za granicà i instytucjom majàcym
siedzib´ za granicà, sàd sporzàdza wniosek o dor´cze-
nie, wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 24 do
rozporzàdzenia.

§ 61. 1. Sàd mo˝e zarzàdziç dokonanie dor´czenia
pisma osobie przebywajàcej za granicà, w nast´pujàcy
sposób:

1) przez zwyk∏e oddanie pisma, je˝eli adresat zgodzi
si´ dobrowolnie je przyjàç,

2) w formie przewidzianej przez prawo wewn´trzne
paƒstwa wezwanego, je˝eli sàd uzna, ˝e pismo po-
winno byç dor´czone nawet w razie odmowy do-
browolnego przyj´cia go przez adresata,

3) w formie szczególnej, je˝eli forma ta nie jest
sprzeczna z prawem paƒstwa wezwanego.

2. W wezwaniu do stawiennictwa zamieszcza si´
pouczenie, ˝e osoba wzywana mo˝e otrzymaç zwrot
kosztów przejazdu w obie strony, kosztów utrzymania
i noclegu, oraz o tym, ˝e mo˝na przyznaç, na jej ˝àda-
nie, odszkodowanie za zarobek utracony z powodu sta-
wiennictwa na wezwanie sàdu.

3. Przepisy § 42—44 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 2

Wnioski organów paƒstw obcych 
o dokonanie czynnoÊci w drodze pomocy prawnej

§ 62. Do wniosków o przes∏uchanie osób i przepro-
wadzenie innych czynnoÊci dowodowych stosuje si´
przepisy § 48, 49 i § 52—54.

§ 63. 1. Wniosek o czasowe przekazanie osoby po-
zbawionej wolnoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej do sta-
wiennictwa przed sàdem paƒstwa obcego w celu do-
konania czynnoÊci z jej udzia∏em rozpoznaje sàd, który
wyda∏ orzeczenie w pierwszej instancji, a w przypadku
gdy osoba, która ma byç czasowo przekazana, jest tym-
czasowo aresztowana — sàd, do dyspozycji którego
osoba ta pozostaje.

2. Czasowe przekazanie osoby, o której mowa
w ust. 1, organom paƒstwa obcego mo˝e nastàpiç je-
dynie za jej zgodà.
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3. Je˝eli do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do-
∏àczono wezwanie do stawiennictwa lub wniosek o do-
r´czenie wezwania do stawiennictwa zosta∏ przekaza-
ny w terminie póêniejszym, sàd dor´cza wezwanie
osobie pozbawionej wolnoÊci w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, stosujàc odpowiednio § 34.

4. Sàd zawiadamia organ wzywajàcy oraz Ministra
SprawiedliwoÊci o sposobie rozstrzygni´cia wniosku
w przedmiocie czasowego przekazania.

5. W razie uwzgl´dnienia wniosku sàd, o którym
mowa w ust. 1, przekazuje dyrektorowi zak∏adu karne-
go nakaz wydania i doprowadzenia do granicy Rzeczy-
pospolitej Polskiej w terminie wskazanym przez Mini-
stra SprawiedliwoÊci.

6. Kopi´ nakazu, o którym mowa w ust. 5, sàd prze-
sy∏a niezw∏ocznie do Ministra SprawiedliwoÊci, wraz
z informacjà o dacie jego przes∏ania dyrektorowi zak∏a-
du karnego.

§ 64. W przypadku gdy osoba podlegajàca czaso-
wemu przekazaniu nie posiada wymaganego przepisa-
mi prawa dokumentu umo˝liwiajàcego przekroczenie
granicy Rzeczypospolitej Polskiej, sàd wyst´puje o je-
go wydanie.

Rozdzia∏ 3

Wyst´powanie o wydanie lub przewóz osób 
Êciganych lub skazanych przebywajàcych za granicà

oraz o wydanie przedmiotów

§ 65. Ocena celowoÊci wystàpienia z wnioskiem
o wydanie osób oraz sporzàdzenie wniosku nale˝y do
sàdu, przed którym toczy si´ sprawa lub który wyda∏
orzeczenie w pierwszej instancji.

§ 66. 1. Wniosek powinien zawieraç w szczególno-
Êci:

1) oznaczenie organu wzywajàcego, w∏àcznie ze
wskazaniem numeru telefonu i telefaksu, a w mia-
r´ mo˝liwoÊci tak˝e osoby odpowiedzialnej oraz jej
adresu poczty elektronicznej,

2) przedmiot i podstaw´ wniosku,

3) imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania lub pobytu oraz imiona rodziców
osoby Êciganej,

4) opis stanu faktycznego sprawy,

5) informacje o przedawnieniu karalnoÊci bàdê wyko-
nania kary.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporzàdza si´
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr  25 lub 26
do rozporzàdzenia.

3. Do wniosku do∏àcza si´:

1) odpis postanowienia o tymczasowym aresztowa-
niu, wraz z uzasadnieniem, lub odpis prawomoc-
nego wyroku skazujàcego na kar´ pozbawienia
wolnoÊci,

2) stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
osoby Êciganej, wydane przez w∏aÊciwy organ, lub
informacj´ o jej obywatelstwie, je˝eli osoba ta nie
jest obywatelem polskim,

3) tekst przepisów majàcych zastosowanie w sprawie,

4) w przypadku osoby Êciganej w celu wykonania ka-
ry pozbawienia wolnoÊci — informacj´ o karze po-
zosta∏ej do odbycia,

5) w miar´ mo˝liwoÊci: rysopis, fotografi´, kart´ dak-
tyloskopijnà osoby Êciganej,

6) t∏umaczenie wniosku i za∏àczników na j´zyk urz´do-
wy paƒstwa wezwanego lub inny wskazany j´zyk,
sporzàdzone przez t∏umacza przysi´g∏ego.

§ 67. Sàd sporzàdza wniosek w dwóch egzempla-
rzach i wraz z za∏àcznikami przesy∏a do Ministra Spra-
wiedliwoÊci celem nadania dalszego biegu.

§ 68. 1. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki sàd,
przed wystàpieniem z wnioskiem o wydanie, mo˝e
zwróciç si´ do organów paƒstwa, w którym przebywa
osoba Êcigana, o zastosowanie wobec niej tymczaso-
wego aresztowania.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien za-
wieraç informacje wymienione w § 66 ust. 1 i wskazy-
waç na istnienie dokumentów okreÊlonych w § 66
ust. 3 pkt 1.

3. Wniosek przesy∏a si´ do w∏aÊciwego organu
paƒstwa obcego bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem
Ministra SprawiedliwoÊci bàdê Biura Mi´dzynarodo-
wej Wspó∏pracy Policji Kryminalnej w Warszawie.

§ 69. Sàd, który wnioskowa∏ o wydanie, zawiada-
mia zak∏ad karny lub areszt Êledczy, w którym osadzo-
no osob´ wydanà, jakie post´powanie przed sàdem
lub jakie orzeczenie skazujàce by∏o podstawà wydania.

§ 70. Przepisy niniejszego rozdzia∏u stosuje si´ od-
powiednio do wniosków o wydanie przedmiotów.

Rozdzia∏ 4

Przekazanie Êcigania karnego

§ 71. W sprawach o przest´pstwo pope∏nione na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca,
przeciwko któremu skierowano akt oskar˝enia, sàd
ustala dopuszczalnoÊç i ocenia celowoÊç wystàpienia
z wnioskiem o przej´cie Êcigania przez w∏aÊciwy organ
paƒstwa obcego. W przypadku oceny pozytywnej sàd
sporzàdza wniosek i przekazuje go Ministrowi Spra-
wiedliwoÊci.

§ 72. 1. Wniosek, o którym mowa w § 71, powinien
zawieraç:

1) oznaczenie organu wzywajàcego, w∏àcznie ze
wskazaniem numeru telefonu i telefaksu, a w mia-
r´ mo˝liwoÊci tak˝e osoby odpowiedzialnej oraz jej
adresu poczty elektronicznej,

2) przedmiot i podstaw´ wniosku,
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3) imi´, nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia, obywatel-
stwo, miejsce zamieszkania lub pobytu oraz imio-
na rodziców oskar˝onego,

4) zwi´z∏y opis stanu faktycznego oraz informacje do-
tyczàce rozmiaru szkody.

2. Do wniosku do∏àcza si´ uwierzytelnione odpisy
lub wyciàgi z akt sprawy, a je˝eli zosta∏y z∏o˝one —
równie˝ pozwy oraz wnioski o Êciganie.

3. Wniosek podlega t∏umaczeniu przez t∏umacza
przysi´g∏ego na j´zyk urz´dowy paƒstwa wezwanego
lub inny wskazany j´zyk. Za∏àczniki do wniosku t∏uma-
czy si´ tylko wtedy, gdy jest to wymagane.

§ 73. 1. W razie uwzgl´dnienia wniosku o przej´cie
Êcigania przez organy paƒstwa obcego wobec osoby
tymczasowo aresztowanej w Rzeczypospolitej Polskiej,
sàd sporzàdza nakaz wydania i przetransportowania
oskar˝onego do granicy Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie wskazanym przez Ministra Sprawiedliwo-
Êci.

2. Nakaz, o którym mowa w ust. 1, sàd przesy∏a dy-
rektorowi w∏aÊciwego aresztu Êledczego.

§ 74. 1. Wraz z osobà tymczasowo aresztowanà
przekazuje si´ organowi paƒstwa obcego akta i inne
dokumenty oraz dowody rzeczowe.

2. Je˝eli oskar˝ony nie posiada dokumentu upraw-
niajàcego do przekroczenia granicy paƒstwa, sàd,
przed przekazaniem dyrektorowi aresztu Êledczego na-
kazu, o którym mowa w § 73, zwraca si´ o wydanie sto-
sownego dokumentu do urz´du konsularnego lub
przedstawicielstwa dyplomatycznego w Polsce paƒ-
stwa, którego obywatelem jest tymczasowo areszto-
wany, a je˝eli nie jest to mo˝liwe, wyst´puje o wydanie
dokumentu, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 127, poz. 1400).

Rozdzia∏ 5

Przej´cie i przekazanie osób skazanych 
do wykonania wyroku

§ 75. Po uprawomocnieniu si´ postanowienia o do-
puszczalnoÊci przej´cia do wykonania w Rzeczypospo-
litej Polskiej orzeczenia o karze pozbawienia wolnoÊci
podlegajàcej wykonaniu lub Êrodka polegajàcego na
pozbawieniu wolnoÊci, sàd przesy∏a niezw∏ocznie do
Ministra SprawiedliwoÊci jego uwierzytelniony odpis,
a je˝eli zastosowano tymczasowe aresztowanie — tak-
˝e odpis takiego postanowienia wraz ze stosow-
nym nakazem przyj´cia.

§ 76. Sàd powiadamia niezw∏ocznie Ministra Spra-
wiedliwoÊci o osadzeniu skazanego w areszcie Êled-
czym oraz zwraca si´ o informacj´, czy organom paƒ-
stwa obcego z∏o˝one zosta∏o oÊwiadczenie dotyczàce
warunków przej´cia orzeczenia do wykonania.

§ 77. Po uprawomocnieniu si´ postanowienia,
okreÊlajàcego kwalifikacj´  prawnà czynu wed∏ug pra-
wa polskiego oraz kar´ lub Êrodek podlegajàcy wyko-

naniu, sàd przesy∏a niezw∏ocznie jego uwierzytelniony
odpis do Ministra SprawiedliwoÊci.

§ 78. W∏aÊciwy sàd penitencjarny zawiadamia nie-
zw∏ocznie Ministra SprawiedliwoÊci o odbyciu przez
skazanego kary, o warunkowym zwolnieniu skazanego
oraz o ucieczce skazanego z zak∏adu karnego.

§ 79. W przypadku gdy cudzoziemiec skazany pra-
womocnie przez sàd polski wyrazi wobec sàdu wol´
odbycia kary albo Êrodka polegajàcego na pozbawie-
niu wolnoÊci w innym paƒstwie, sàd ten niezw∏ocznie
zawiadamia o tym Ministra SprawiedliwoÊci, przesy∏a-
jàc jednoczeÊnie pismo skazanego lub wyciàg z proto-
ko∏u.

§ 80. Niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ posta-
nowienia o dopuszczalnoÊci przekazania orzeczenia do
wykonania za granicà sàd przesy∏a Ministrowi Spra-
wiedliwoÊci jego uwierzytelniony odpis.

§ 81. 1. Sàd przesy∏a na wniosek Ministra Sprawie-
dliwoÊci nast´pujàce dokumenty:

1) uwierzytelniony odpis orzeczenia wraz ze stwier-
dzeniem prawomocnoÊci i wykonalnoÊci,

2) treÊç przepisów prawnych, które by∏y podstawà
orzeczenia,

3) informacj´ o karze lub Êrodku karnym polegajàcym
na pozbawieniu wolnoÊci, który zosta∏ ju˝ wykona-
ny wobec skazanego, informacj´ o okresie tymcza-
sowego aresztowania zaliczonym na poczet kary
lub Êrodka oraz o planowanym terminie zakoƒcze-
nia kary,

4) dokument zawierajàcy zgod´ na przekazanie.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sàd prze-
sy∏a, wraz z t∏umaczeniem na j´zyk urz´dowy paƒstwa
wezwanego lub inny wskazany j´zyk, sporzàdzonym
przez t∏umacza przysi´g∏ego.

§ 82. 1. Po pozytywnym rozstrzygni´ciu wniosku
o przekazanie orzeczenia do wykonania za granicà sàd,
który wyda∏ wyrok skazujàcy lub orzek∏ Êrodek polega-
jàcy na pozbawieniu wolnoÊci, przesy∏a dyrektorowi
zak∏adu karnego, w którym przebywa skazany, nakaz
wydania i przetransportowania skazanego do granicy
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie wskazanym przez
Ministra SprawiedliwoÊci.

2. Kopi´ nakazu, o którym mowa w ust. 1, sàd prze-
sy∏a niezw∏ocznie Ministrowi SprawiedliwoÊci wraz
z informacjà o dacie jego przes∏ania dyrektorowi zak∏a-
du karnego.

3. Przepis § 74 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

DZIA¸ V

Przepis koƒcowy

§ 83. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 28 stycznia 2002 r. (poz. 164)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 6



1. Strony lub uczestnicy post´powania zamieszkali
za granicà, je˝eli nie ustanawiajà pe∏nomocnika do
prowadzenia sprawy zamieszka∏ego w Polsce, powin-
ni w ciàgu ............................ od chwili dor´czenia ni-
niejszego wezwania wskazaç Sàdowi imi´, nazwisko
i adres pe∏nomocnika do dor´czeƒ. Pe∏nomocnikiem
do dor´czeƒ mo˝e byç ka˝da osoba zamieszka∏a
w Polsce, pe∏noletnia i majàca zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych.

Po bezskutecznym up∏ywie wskazanego terminu
pisma przeznaczonego dla stron lub uczestników po-
st´powania b´dà, zgodnie z art. 1135 Kodeksu post´-
powania cywilnego, do∏àczone do akt sprawy ze skut-
kiem dor´czenia.

2. Strony lub uczestnicy post´powania, którzy nie
majà wystarczajàcych Êrodków materialnych na pokry-
cie kosztów, mogà z∏o˝yç wniosek o zwolnienie od
kosztów sàdowych oraz o ustanowienie bezp∏atnego
pe∏nomocnika procesowego.

Je˝eli stronà lub uczestnikiem post´powania jest
osoba fizyczna, do wniosku nale˝y do∏àczyç oÊwiad-
czenie, ˝e nie jest ona w stanie ponieÊç kosztów sàdo-
wych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla sie-
bie i rodziny. OÊwiadczenie powinno obejmowaç do-
k∏adne dane o stanie rodzinnym, majàtku i dochodach.

Osobie prawnej, jak równie˝ organizacji niemajàcej
osobowoÊci prawnej mo˝e byç przyznane zwolnienie
od kosztów sàdowych, je˝eli wyka˝e, ˝e nie ma dosta-
tecznych Êrodków na te koszty.

3. Pe∏nomocnikiem mo˝e byç adwokat lub radca
prawny, a w sprawach w∏asnoÊci przemys∏owej — tak-
˝e rzecznik patentowy, a ponadto wspó∏uczestnik spo-
ru, jak równie˝ rodzice, ma∏˝onek, rodzeƒstwo lub
zst´pni strony oraz osoby pozostajàce ze stronà w sto-
sunku przysposobienia.

Pe∏nomocnikiem osoby prawnej lub przedsi´bior-
cy, w tym nieposiadajàcego osobowoÊci prawnej, mo-
˝e byç równie˝ pracownik tej jednostki albo jej organu
nadrz´dnego. Osoba prawna prowadzàca, na podsta-
wie odr´bnych przepisów, obs∏ug´ prawnà przedsi´-
biorcy, osoby prawnej lub innej jednostki organizacyj-
nej mo˝e udzieliç pe∏nomocnictwa procesowego —
w imieniu podmiotu, którego obs∏ug´ prawnà prowa-
dzi — adwokatowi lub radcy prawnemu, je˝eli zosta∏a
do tego upowa˝niona przez ten podmiot.

W sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia ali-
mentacyjne pe∏nomocnikiem mo˝e byç równie˝ przed-
stawiciel w∏aÊciwego w sprawach z zakresu pomocy
spo∏ecznej organu jednostki samorzàdu terytorialnego
oraz organizacji spo∏ecznej, majàcej na celu udzielanie
pomocy rodzinie. Wykaz tych organizacji spo∏ecznych
okreÊla rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci.

W sprawach zwiàzanych z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego pe∏nomocnikiem rolnika mo˝e byç
równie˝ przedstawiciel organizacji zrzeszajàcej rolni-
ków indywidualnych, której rolnik jest cz∏onkiem.

W sprawach zwiàzanych z ochronà praw konsu-
mentów pe∏nomocnikiem mo˝e byç przedstawiciel or-
ganizacji, do której zadaƒ statutowych nale˝y ochrona
konsumentów.

W sprawach zwiàzanych z ochronà w∏asnoÊci prze-
mys∏owej pe∏nomocnikiem twórcy projektu wynalaz-
czego mo˝e byç równie˝ przedstawiciel organizacji, do
której zadaƒ statutowych nale˝à sprawy popierania
w∏asnoÊci przemys∏owej i udzielania pomocy twórcom
projektów wynalazczych (art. 87 Kodeksu post´powa-
nia cywilnego).

W wypadku ustanowienia pe∏nomocnika proceso-
wego powinien on przy pierwszej czynnoÊci proceso-
wej z∏o˝yç w tutejszym Sàdzie pe∏nomocnictwo.
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR POUCZENIA O TREÂCI ART. 1135 KPC

Pouczenie*

—————————
* Niniejszy wzór nie obejmuje pouczeƒ wymaganych przez przepisy o post´powaniach odr´bnych.
* Pouczenie do∏àcza si´ do wezwaƒ okreÊlonych w za∏àcznikach nr 5 i 6.

Za∏àcznik nr 8

WZÓR POUCZENIA W SPRAWACH O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, GDY W SK¸AD SPADKU WCHODZI
GOSPODARSTWO ROLNE, A OTWARCIE SPADKU NASTÑPI¸O PRZED DNIEM 5 LIPCA 1963 R.

Pouczenie dodatkowe (A)*

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi o dziedzicze-
niu gospodarstw rolnych, zawartymi w Kodeksie cywil-
nym z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz w przepisach wpro-
wadzajàcych Kodeks cywilny, prawo dziedziczenia go-

spodarstwa rolnego, nale˝àcego do spadku otwartego
przed dniem 5 lipca 1963 r., zachowujà spadkobiercy,
którzy odpowiadajà choçby jednemu z nast´pujàcych
warunków:



1) przed dniem 5 lipca 1963 r., w drodze faktycznego
(nieformalnego) dzia∏u spadku, obj´li w posiada-
nie spadkowe gospodarstwo rolne lub jego cz´Êç,

2) bezpoÊrednio przed dniem 5 lipca 1963 r. pracowa-
li w gospodarstwie rolnym nale˝àcym do spadku
nieprzerwanie co najmniej od roku,

3) w dniu 5 lipca 1963 r. prowadzili inne indywidualne
gospodarstwo rolne bàdê pracowali w gospodar-
stwie rolnym swoich rodziców, ma∏˝onka lub jego
rodziców,

4) w dniu 5 lipca 1963 r. byli cz∏onkami rolniczej spó∏-
dzielni produkcyjnej lub pracowali w gospodar-
stwie rolnym takiej spó∏dzielni,

5) w dniu 5 lipca 1963 r. byli ma∏oletni, tj. nie mieli
ukoƒczonych 18 lat, bàdê pobierali nauk´ zawodu
albo ucz´szczali do szko∏y,

6) w dniu 5 lipca 1963 r. byli trwale niezdolni do pracy.

Nadmienia si´, ˝e za trwale niezdolnych do pracy
uwa˝a si´ osoby, które:

1) osiàgn´∏y wiek — kobiety 60 lat, a m´˝czyêni 65 lat
— i nie wykonujà sta∏ej pracy, która stanowi∏aby
dla nich g∏ówne êród∏o utrzymania, lub

2) zosta∏y zaliczone do I lub II grupy inwalidów w try-
bie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o po-
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni-
ków i ich rodzin.

2. W zwiàzku z tym nale˝y nades∏aç bezpoÊrednio
pocztà, pod adresem Sàdu Rejonowego, przed którym
toczy si´ sprawa, w terminie jednego miesiàca, infor-
macje dotyczàce ewentualnego posiadania przez Pa-
na(ià) warunków do dziedziczenia gospodarstwa rol-
nego i ewentualnie do∏àczyç dowody potwierdzajàce
spe∏nienie tych warunków.

3. Je˝eli jest Pan(i) obywatelem obcego paƒstwa
i nie zachowuje prawa do dziedziczenia gospodarstwa
rolnego, gdy˝ nie odpowiada ̋ adnemu z podanych wy-

˝ej warunków, nale˝y Sàdowi nades∏aç zaÊwiadczenie
urz´dowe stwierdzajàce posiadanie obywatelstwa ob-
cego. W takim wypadku zastosowanie znajdzie
art. XXIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy
wprowadzajàce kodeks cywilny, który brzmi:

„Art. XXIII. § 1. Spadkobiercom lub zapisobiercom b´-
dàcym obywatelami paƒstwa obcego,
których prawa do gospodarstwa rolne-
go zosta∏y wy∏àczone lub ograniczone
na podstawie przepisu szczególnego,
nale˝y si´ od spadkobierców, na któ-
rych rzecz to wy∏àczenie lub ogranicze-
nie nastàpi∏o, równowartoÊç pieni´˝na
spadku lub zapisu w takim zakresie,
w jakim spadek — po odliczeniu d∏u-
gów — lub zapis przypada∏by spadko-
biercom lub zapisobiercom b´dàcym
obywatelami paƒstwa obcego, gdyby
ich prawo do dziedziczenia lub otrzy-
mania zapisu nie zosta∏o wy∏àczone
lub ograniczone. Przepis ten stosuje
si´ pod warunkiem istnienia wzajem-
noÊci w paƒstwie, którego obywate-
lem jest spadkobierca lub zapisobierca
uprawniony do otrzymania równowar-
toÊci pieni´˝nej.

§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzajàcego
stosuje si´ tak˝e w wypadkach, w któ-
rych otwarcie spadku nastàpi∏o przed
dniem wejÊcia w ˝ycie kodeksu cywil-
nego.”

Roszczenie o zasàdzenie równowartoÊci pieni´˝nej
mo˝e byç zg∏oszone w toku post´powania o dzia∏ spad-
ku, gdyby zosta∏o ono wszcz´te, albo w drodze odr´b-
nego powództwa o zap∏at´.

Starania o uzyskanie równowartoÊci pieni´˝nej
w drodze sàdowej mo˝e Pan(i) czyniç równie˝ za po-
Êrednictwem urz´dujàcego w Polsce konsula paƒstwa,
którego jest Pan(i) obywatelem, poprzez udzielenie mu
odpowiedniego pe∏nomocnictwa.

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1070 — Poz. 164 

—————————
* Pouczenie do∏àcza si´ do wezwania okreÊlonego w za∏àczniku nr 6.

Za∏àcznik nr 9

WZÓR POUCZENIA W SPRAWACH O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, GDY W SK¸AD SPADKU WCHODZI
GOSPODARSTWO ROLNE, A OTWARCIE SPADKU NASTÑPI¸O

POMI¢DZY DNIEM 5 LIPCA 1963 R. A 17 MAJA 1964 R.

Pouczenie dodatkowe (B)*

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi o dziedzicze-
niu gospodarstw rolnych, zawartymi w ustawie z dnia
29 czerwca 1963 r. o ograniczeniu podzia∏u gospodarstw
rolnych (Dz. U. Nr 28, poz. 168), nale˝àce do spadku go-
spodarstwo rolne na podstawie ustawy dziedziczà tylko
ci spadkobiercy, którzy w chwili otwarcia spadku odpo-
wiadajà choçby jednemu z nast´pujàcych warunków:

1) bezpoÊrednio przed otwarciem spadku pracowali
w tym gospodarstwie nieprzerwanie przynajmniej
przez jeden rok,

2) prowadzà w chwili otwarcia spadku inne indywidu-
alne gospodarstwo rolne albo pracujà w gospodar-
stwie rolnym wspó∏ma∏˝onka lub jego rodziców,



3) w chwili otwarcia spadku sà ma∏oletni (poni˝ej
lat 18) albo uczniami pobierajàcymi nauk´ zawodu
lub ucz´szczajàcymi do szkó∏ Êrednich, albo stu-
dentami szkó∏ wy˝szych,

4) w chwili otwarcia spadku sà trwale niezdolni do
pracy.

Nadmienia si´, ˝e za trwale niezdolnych do pracy
uwa˝a si´ osoby, które sà inwalidami I lub II grupy
w rozumieniu przepisów o powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin.

Szczegó∏owe przepisy o dziedziczeniu gospo-
darstw rolnych zawarte sà w ustawie z dnia 29 czerw-
ca 1963 r. o ograniczeniu podzia∏u gospodarstw rol-
nych.

2. W zwiàzku z tym nale˝y nades∏aç bezpoÊrednio
pocztà pod adresem Sàdu Rejonowego, przed którym
toczy si´ sprawa, w terminie jednego miesiàca, infor-
macje dotyczàce ewentualnego posiadania przez Pa-
na(ià) warunków do dziedziczenia gospodarstwa rol-
nego i ewentualnie do∏àczyç dowody potwierdzajàce
spe∏nienie tych warunków.

3. Je˝eli jest Pan(i) obywatelem obcego paƒstwa
i nie zachowuje prawa do dziedziczenia gospodarstwa
rolnego, gdy˝ nie odpowiada ̋ adnemu z podanych wy-
˝ej warunków, to nale˝y Sàdowi nades∏aç zaÊwiadcze-
nie urz´dowe stwierdzajàce posiadanie obywatelstwa
obcego. W takim wypadku zastosowanie znajdzie
art. XXIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy
wprowadzajàce kodeks cywilny, który brzmi:

„Art. XXIII. § 1. Spadkobiercom lub zapisobiercom
b´dàcym obywatelami paƒstwa ob-

cego, których prawa do gospodar-
stwa rolnego zosta∏y wy∏àczone lub
ograniczone na podstawie przepisu
szczególnego, nale˝y si´ od spadko-
bierców, na których rzecz to wy∏àcze-
nie lub ograniczenie nastàpi∏o, rów-
nowartoÊç pieni´˝na spadku lub zapi-
su w takim zakresie, w jakim spadek
— po odliczeniu d∏ugów — lub zapis
przypada∏by spadkobiercom lub zapi-
sobiercom b´dàcym obywatelami
paƒstwa obcego, gdyby ich prawo do
dziedziczenia lub otrzymania zapisu
nie zosta∏o wy∏àczone lub ograniczo-
ne. Przepis ten stosuje si´ pod warun-
kiem istnienia wzajemnoÊci w paƒ-
stwie, którego obywatelem jest spad-
kobierca lub zapisobierca uprawnio-
ny do otrzymania równowartoÊci pie-
ni´˝nej.

§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzajàcego
stosuje si´ tak˝e w wypadkach, w któ-
rych otwarcie spadku nastàpi∏o przed
dniem wejÊcia w ˝ycie kodeksu cywil-
nego.”

Roszczenie o zasàdzenie równowartoÊci pieni´˝nej
mo˝e byç zg∏oszone w toku post´powania o dzia∏ spad-
ku, gdyby zosta∏o ono wszcz´te, albo w drodze odr´b-
nego powództwa o zap∏at´.

Starania o uzyskanie równowartoÊci pieni´˝nej
w drodze sàdowej mo˝e Pan(i) czyniç równie˝ za po-
Êrednictwem urz´dujàcego w Polsce konsula paƒstwa,
którego jest Pan(i) obywatelem, poprzez udzielenie mu
odpowiedniego pe∏nomocnictwa.

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1071 — Poz. 164 

———————————
* Pouczenie do∏àcza si´ do wezwania okreÊlonego w za∏àczniku nr 6.

Za∏àcznik nr 10

WZÓR POUCZENIA W SPRAWACH O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, GDY W SK¸AD SPADKU WCHODZI
GOSPODARSTWO ROLNE, A OTWARCIE SPADKU NASTÑPI¸O
POMI¢DZY DNIEM 18 MAJA 1964 R. A 3 LISTOPADA 1971 R.

Pouczenie dodatkowe (C)*

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi o dziedzicze-
niu gospodarstw rolnych, zawartymi w Kodeksie cywil-
nym z dnia 23 kwietnia 1964 r., nale˝àce do spadku go-
spodarstwo rolne na podstawie ustawy dziedziczà tylko
ci spadkobiercy, którzy w chwili otwarcia spadku odpo-
wiadajà choçby jednemu z nast´pujàcych warunków:

1) bezpoÊrednio przed otwarciem spadku pracowali
w tym gospodarstwie nieprzerwanie co najmniej
od roku,

2) w chwili otwarcia spadku sà cz∏onkami rolniczej
spó∏dzielni produkcyjnej lub pracujà w gospodar-
stwie rolnym takiej spó∏dzielni,

3) w chwili otwarcia spadku bàdê prowadzà inne in-
dywidualne gospodarstwo rolne, bàdê te˝ pra-

cujà w gospodarstwie rolnym wspó∏ma∏˝onka lub
jego rodziców, albo

4) w chwili otwarcia spadku bàdê sà ma∏oletni (poni-
˝ej lat 18), bàdê te˝ pobierajà nauk´ zawodu lub
ucz´szczajà do szkó∏,

5) w chwili otwarcia spadku sà trwale niezdolni do
pracy.

Nadmienia si´, ˝e za trwale niezdolnych do pracy
uwa˝a si´ osoby, które:

1) osiàgn´∏y wiek — kobiety 60 lat, a m´˝czyêni 65 lat
— i nie wykonujà sta∏ej pracy, która stanowi∏aby
dla nich g∏ówne êród∏o utrzymania, lub



2) zosta∏y zaliczone do I lub II grupy inwalidów w try-
bie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o po-
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni-
ków i ich rodzin.

Szczegó∏owe przepisy o dziedziczeniu gospo-
darstw rolnych zawarte sà w art. 1058—1063 Kodeksu
cywilnego.

2. W zwiàzku z tym nale˝y nades∏aç bezpoÊrednio
pocztà pod adresem Sàdu Rejonowego, przed którym
toczy si´ sprawa, w terminie jednego miesiàca, infor-
macje dotyczàce ewentualnego posiadania przez Pa-
na(ià) warunków do dziedziczenia gospodarstwa rol-
nego i ewentualnie do∏àczyç dowody potwierdzajàce
spe∏nienie tych warunków.

3. Je˝eli jest Pan(i) obywatelem obcego paƒstwa
i nie zachowuje prawa do dziedziczenia gospodarstwa
rolnego, gdy˝ nie odpowiada ̋ adnemu z podanych wy-
˝ej warunków, to nale˝y Sàdowi nades∏aç zaÊwiadcze-
nie urz´dowe stwierdzajàce posiadanie obywatelstwa
obcego. W takim wypadku zastosowanie znajdzie
art. XXIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy
wprowadzajàce kodeks cywilny, który brzmi:

„Art. XXIII. § 1. Spadkobiercom lub zapisobiercom
b´dàcym obywatelami paƒstwa ob-
cego, których prawa do gospodar-
stwa rolnego zosta∏y wy∏àczone lub
ograniczone na podstawie przepisu
szczególnego, nale˝y si´ od spadko-

bierców, na których rzecz to wy∏àcze-
nie lub ograniczenie nastàpi∏o, rów-
nowartoÊç pieni´˝na spadku lub zapi-
su w takim zakresie, w jakim spadek
— po odliczeniu d∏ugów — lub zapis
przypada∏by spadkobiercom lub zapi-
sobiercom b´dàcym obywatelami
paƒstwa obcego, gdyby ich prawo do
dziedziczenia lub otrzymania zapisu
nie zosta∏o wy∏àczone lub ograniczo-
ne. Przepis ten stosuje si´ pod warun-
kiem istnienia wzajemnoÊci w paƒ-
stwie, którego obywatelem jest spad-
kobierca lub zapisobierca uprawnio-
ny do otrzymania równowartoÊci pie-
ni´˝nej.

§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzajàcego
stosuje si´ tak˝e w wypadkach, w któ-
rych otwarcie spadku nastàpi∏o przed
dniem wejÊcia w ˝ycie kodeksu cywil-
nego.”

Roszczenie o zasàdzenie równowartoÊci pieni´˝nej
mo˝e byç zg∏oszone w toku post´powania o dzia∏ spad-
ku, gdyby zosta∏o ono wszcz´te, albo w drodze odr´b-
nego powództwa o zap∏at´.

Starania o uzyskanie równowartoÊci pieni´˝nej
w drodze sàdowej mo˝e Pan(i) czyniç równie˝ za po-
Êrednictwem urz´dujàcego w Polsce konsula paƒstwa,
którego jest Pan(i) obywatelem, poprzez udzielenie mu
odpowiedniego pe∏nomocnictwa.

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1072 — Poz. 164 

———————————
* Pouczenie do∏àcza si´ do wezwania okreÊlonego w za∏àczniku nr 6.

Za∏àcznik nr 11

WZÓR POUCZENIA W SPRAWACH O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, GDY W SK¸AD SPADKU WCHODZI
GOSPODARSTWO ROLNE, A OTWARCIE SPADKU NASTÑPI¸O
POMI¢DZY DNIEM 4 LISTOPADA 1971 R. A 5 KWIETNIA 1982 R.

Pouczenie dodatkowe (D)*

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi o dziedzicze-
niu gospodarstw rolnych, zawartymi w Kodeksie cywil-
nym z dnia 23 kwietnia 1964 r., nale˝àce do spadku go-
spodarstwo rolne na podstawie ustawy dziedziczà tylko
ci spadkobiercy, którzy w chwili otwarcia spadku odpo-
wiadajà choçby jednemu z nast´pujàcych warunków:

1) bezpoÊrednio przed otwarciem spadku pracowali
w tym gospodarstwie,

2) w chwili otwarcia spadku sà cz∏onkami rolniczej
spó∏dzielni produkcyjnej lub pracujà w gospodar-
stwie rolnym takiej spó∏dzielni,

3) w chwili otwarcia spadku bàdê prowadzà inne indy-
widualne gospodarstwo rolne, bàdê te˝ pracujà
w gospodarstwie rolnym wspó∏ma∏˝onka lub jego
rodziców,

4) w chwili otwarcia spadku bàdê sà ma∏oletni, bàdê
te˝ pobierajà nauk´ zawodu lub ucz´szczajà do
szkó∏,

5) w chwili otwarcia spadku sà trwale niezdolni do
pracy.

Nadmienia si´, ˝e za trwale niezdolnych do pracy
uwa˝a si´ osoby, które:

1) osiàgn´∏y wiek — kobiety 60 lat, a m´˝czyêni 65 lat
— i nie wykonujà sta∏ej pracy, która stanowi∏aby
dla nich g∏ówne êród∏o utrzymania, lub

2) zosta∏y zaliczone do I lub II grupy inwalidów w try-
bie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o po-
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni-
ków i ich rodzin.

Szczegó∏owe przepisy o dziedziczeniu gospo-
darstw rolnych zawarte sà w art. 1058—1063 Kodeksu
cywilnego.

2. W zwiàzku z tym nale˝y nades∏aç bezpoÊrednio
pocztà pod adresem Sàdu Rejonowego, przed którym



toczy si´ sprawa, w terminie jednego miesiàca infor-
macje dotyczàce ewentualnego posiadania przez Pa-
na(ià) warunków do dziedziczenia gospodarstwa rol-
nego i ewentualnie do∏àczyç dowody potwierdzajàce
spe∏nienie tych warunków.

3. Je˝eli jest Pan(i) obywatelem obcego paƒstwa
i nie zachowuje prawa do dziedziczenia gospodarstwa
rolnego, gdy˝ nie odpowiada ̋ adnemu z podanych wy-
˝ej warunków, to nale˝y Sàdowi nades∏aç zaÊwiadcze-
nie urz´dowe stwierdzajàce posiadanie obywatelstwa
obcego. W takim wypadku zastosowanie znajdzie
art. XXIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy
wprowadzajàce kodeks cywilny, który brzmi:

„Art. XXIII. § 1. Spadkobiercom lub zapisobiercom
b´dàcym obywatelami paƒstwa ob-
cego, których prawa do gospodar-
stwa rolnego zosta∏y wy∏àczone lub
ograniczone na podstawie przepisu
szczególnego, nale˝y si´ od spadko-
bierców, na których rzecz to wy∏àcze-
nie lub ograniczenie nastàpi∏o, rów-
nowartoÊç pieni´˝na spadku lub zapi-
su w takim zakresie, w jakim spadek
— po odliczeniu d∏ugów — lub zapis
przypada∏by spadkobiercom lub zapi-

sobiercom b´dàcym obywatelami
paƒstwa obcego, gdyby ich prawo do
dziedziczenia lub otrzymania zapisu
nie zosta∏o wy∏àczone lub ograniczo-
ne. Przepis ten stosuje si´ pod warun-
kiem istnienia wzajemnoÊci w paƒ-
stwie, którego obywatelem jest spad-
kobierca lub zapisobierca uprawnio-
ny do otrzymania równowartoÊci pie-
ni´˝nej.

§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzajàcego
stosuje si´ tak˝e w wypadkach, w któ-
rych otwarcie spadku nastàpi∏o przed
dniem wejÊcia w ˝ycie kodeksu cywil-
nego.”

Roszczenie o zasàdzenie równowartoÊci pieni´˝nej
mo˝e byç zg∏oszone w toku post´powania o dzia∏ spad-
ku, gdyby zosta∏o ono wszcz´te, albo w drodze odr´b-
nego powództwa o zap∏at´.

Starania o uzyskanie równowartoÊci pieni´˝nej
w drodze sàdowej mo˝e Pan(i) czyniç równie˝ za po-
Êrednictwem urz´dujàcego w Polsce konsula paƒstwa,
którego jest Pan(i) obywatelem, poprzez udzielenie mu
odpowiedniego pe∏nomocnictwa.

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1073 — Poz. 164 

————————————
* Pouczenie do∏àcza si´ do wezwania okreÊlonego w za∏àczniku nr 6.

Za∏àcznik nr 12

WZÓR POUCZENIA W SPRAWIE O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, GDY W SK¸AD SPADKU WCHODZI
GOSPODARSTWO ROLNE, A OTWARCIE SPADKU NASTÑPI¸O

POMI¢DZY DNIEM 6 KWIETNIA 1982 R. A 30 WRZEÂNIA 1990 R.

Pouczenie dodatkowe (E)*

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi o dziedzicze-
niu gospodarstw rolnych, zawartymi w Kodeksie cywil-
nym z dnia 23 kwietnia 1964 r., nale˝àce do spadku go-
spodarstwo rolne na podstawie ustawy dziedziczà tyl-
ko ci spadkobiercy, którzy w chwili otwarcia spadku od-
powiadajà choçby jednemu z nast´pujàcych warun-
ków:

1) odpowiadajà warunkom wymaganym dla nabycia
w∏asnoÊci nieruchomoÊci rolnej w drodze przenie-
sienia w∏asnoÊci,

2) sà ma∏oletni bàdê te˝ pobierajà nauk´ zawodu lub
ucz´szczajà do szkó∏,

3) sà trwale niezdolni do pracy.

Nadmienia si´, ˝e za osoby odpowiadajàce warun-
kom dla nabycia w∏asnoÊci nieruchomoÊci rolnej w dro-
dze przeniesienia w∏asnoÊci uwa˝a si´ osoby, które:

1) stale pracujà w jakimkolwiek gospodarstwie rol-
nym bezpoÊrednio przy produkcji rolnej albo

2) majà kwalifikacje do prowadzenia gospodarstwa
rolnego, tj. ukoƒczy∏y szko∏´ rolniczà, kurs przyspo-
sobienia rolniczego lub uzyska∏y tytu∏ kwalifikacyj-
ny w zawodach rolniczych.

Natomiast za trwale niezdolnych do pracy uwa˝a
si´ osoby, które:

1) osiàgn´∏y wiek — kobiety 60 lat, a m´˝czyêni 65 lat
— i nie wykonujà sta∏ej pracy, która stanowi∏aby
dla nich g∏ówne êród∏o utrzymania, lub

2) zosta∏y zaliczone do I lub II grupy inwalidów w try-
bie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o po-
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni-
ków i ich rodzin.

Szczegó∏owe przepisy o dziedziczeniu gospo-
darstw rolnych zawarte sà w art. 1058—1063 Kodeksu
cywilnego.

2. W zwiàzku z tym nale˝y nades∏aç bezpoÊrednio
pocztà pod adresem Sàdu Rejonowego, przed którym
toczy si´ sprawa, w terminie jednego miesiàca infor-
macje dotyczàce ewentualnego posiadania przez Pa-
na(ià) warunków do dziedziczenia gospodarstwa rol-
nego i ewentualnie do∏àczyç dowody potwierdzajàce
spe∏nienie tych warunków.

3. Je˝eli jest Pan(i) obywatelem obcego paƒstwa
i nie zachowuje prawa do dziedziczenia gospodarstwa



rolnego, gdy˝ nie odpowiada ̋ adnemu z podanych wy-
˝ej warunków, to nale˝y Sàdowi nades∏aç zaÊwiadcze-
nie urz´dowe stwierdzajàce posiadanie obywatelstwa
obcego. W takim wypadku zastosowanie znajdzie
art. XXIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy
wprowadzajàce kodeks cywilny, który brzmi:

„Art. XXIII. § 1. Spadkobiercom lub zapisobiercom
b´dàcym obywatelami paƒstwa ob-
cego, których prawa do gospodar-
stwa rolnego zosta∏y wy∏àczone lub
ograniczone na podstawie przepisu
szczególnego, nale˝y si´ od spadko-
bierców, na których rzecz to wy∏àcze-
nie lub ograniczenie nastàpi∏o, rów-
nowartoÊç pieni´˝na spadku lub zapi-
su w takim zakresie, w jakim spadek
— po odliczeniu d∏ugów — lub zapis
przypada∏by spadkobiercom lub zapi-
sobiercom b´dàcym obywatelami
paƒstwa obcego, gdyby ich prawo do
dziedziczenia lub otrzymania zapisu
nie zosta∏o wy∏àczone lub ograniczo-

ne. Przepis ten stosuje si´ pod warun-
kiem istnienia wzajemnoÊci w paƒ-
stwie, którego obywatelem jest spad-
kobierca lub zapisobierca uprawnio-
ny do otrzymania równowartoÊci pie-
ni´˝nej.

§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzajàcego
stosuje si´ tak˝e w wypadkach, w któ-
rych otwarcie spadku nastàpi∏o przed
dniem wejÊcia w ˝ycie kodeksu cywil-
nego.”

Roszczenie o zasàdzenie równowartoÊci pieni´˝nej
mo˝e byç zg∏oszone w toku post´powania o dzia∏ spad-
ku, gdyby zosta∏o ono wszcz´te, albo w drodze odr´b-
nego powództwa o zap∏at´.

Starania o uzyskanie równowartoÊci pieni´˝nej
w drodze sàdowej mo˝e Pan(i) czyniç równie˝ za po-
Êrednictwem urz´dujàcego w Polsce konsula paƒstwa,
którego jest Pan(i) obywatelem, poprzez udzielenie mu
odpowiedniego pe∏nomocnictwa.

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1074 — Poz. 164 

—————————————
* Pouczenie do∏àcza si´ do wezwania okreÊlonego w za∏àczniku nr 6.

Za∏àcznik nr 13

WZÓR POUCZENIA W SPRAWACH O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU, GDY W SK¸AD SPADKU WCHODZI
GOSPODARSTWO ROLNE, A OTWARCIE SPADKU NASTÑPI¸O

POMI¢DZY DNIEM 1 PAZ∑DZIERNIKA 1990 R. A 13 LUTEGO 2001 R.

Pouczenie dodatkowe (F)*

1. Zgodnie z przepisami szczególnymi o dziedzicze-
niu gospodarstw rolnych, zawartymi w Kodeksie cywil-
nym z dnia 23 kwietnia 1964 r., nale˝àce do spadku go-
spodarstwo rolne na podstawie ustawy dziedziczà tylko
ci spadkobiercy, którzy w chwili otwarcia spadku odpo-
wiadajà choçby jednemu z nast´pujàcych warunków:

1) stale pracujà bezpoÊrednio przy produkcji rolnej,

2) majà przygotowanie zawodowe do prowadzenia
produkcji rolnej,

3) sà ma∏oletni (poni˝ej 18 lat) bàdê te˝ pobierajà na-
uk´ zawodu lub ucz´szczajà do szkó∏,

4) sà trwale niezdolni do pracy.

Nadmienia si´, ˝e za osob´ majàcà przygotowanie
do prowadzenia gospodarstwa rolnego uwa˝a si´ oso-
b´, która spe∏nia jeden z nast´pujàcych warunków:

1) ukoƒczy∏a zasadniczà lub Êrednià szko∏´ rolniczà al-
bo szko∏´ ekonomicznà o specjalnoÊci przydatnej
do prowadzenia produkcji rolnej,

2) ukoƒczy∏a szko∏´ wy˝szà o kierunku rolniczym lub
ekonomicznym, je˝eli kierunek ukoƒczonych stu-
diów daje przygotowanie do prowadzenia produk-
cji rolnej,

3) uzyska∏a przygotowanie zawodowe do pracy w rol-
nictwie w drodze doskonalenia zawodowego, pro-

wadzonego przez uprawnione do tego zak∏ady pra-
cy, jednostki organizacyjne i inne osoby prawne
lub fizyczne,

4) wyka˝e si´ sta∏à pracà w gospodarstwie rolnym
bezpoÊrednio przy produkcji rolnej przez okres co
najmniej roku.

Nadmienia si´ równie˝, ̋ e za trwale niezdolnych do
pracy uwa˝a si´ osoby, które:

1) osiàgn´∏y wiek — kobiety 60 lat, a m´˝czyêni 65 lat
— i nie wykonujà sta∏ej pracy, która stanowi∏aby
dla nich g∏ówne êród∏o utrzymania, lub

2) zosta∏y zaliczone do I lub II grupy inwalidów w try-
bie i na zasadach okreÊlonych w przepisach o po-
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni-
ków i ich rodzin.

Szczegó∏owe przepisy o dziedziczeniu gospo-
darstw rolnych zawarte sà w art. 1058—1063 Kodeksu
cywilnego.

2. W zwiàzku z tym nale˝y nades∏aç bezpoÊrednio
pocztà pod adresem Sàdu Rejonowego, przed którym
toczy si´ sprawa, w terminie jednego miesiàca infor-
macje dotyczàce ewentualnego posiadania przez Pa-
na(ià) warunków do dziedziczenia gospodarstwa rol-
nego i ewentualnie do∏àczyç dowody potwierdzajàce
spe∏nienie tych warunków.



3. Je˝eli jest Pan(i) obywatelem obcego paƒstwa
i nie zachowuje prawa do dziedziczenia gospodarstwa
rolnego, gdy˝ nie odpowiada ̋ adnemu z podanych wy-
˝ej warunków, to nale˝y Sàdowi nades∏aç zaÊwiadcze-
nie urz´dowe stwierdzajàce posiadanie obywatelstwa
obcego. W takim wypadku zastosowanie znajdzie
art. XXIII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Przepisy
wprowadzajàce kodeks cywilny, który brzmi:

„Art. XXIII. § 1. Spadkobiercom lub zapisobiercom
b´dàcym obywatelami paƒstwa ob-
cego, których prawa do gospodar-
stwa rolnego zosta∏y wy∏àczone lub
ograniczone na podstawie przepisu
szczególnego, nale˝y si´ od spadko-
bierców, na których rzecz to wy∏àcze-
nie lub ograniczenie nastàpi∏o, rów-
nowartoÊç pieni´˝na spadku lub zapi-
su w takim zakresie, w jakim spadek
— po odliczeniu d∏ugów — lub zapis
przypada∏by spadkobiercom lub zapi-
sobiercom b´dàcym obywatelami
paƒstwa obcego, gdyby ich prawo do
dziedziczenia lub otrzymania zapisu

nie zosta∏o wy∏àczone lub ograniczo-
ne. Przepis ten stosuje si´ pod warun-
kiem istnienia wzajemnoÊci w paƒ-
stwie, którego obywatelem jest spad-
kobierca lub zapisobierca uprawnio-
ny do otrzymania równowartoÊci pie-
ni´˝nej.

§ 2. Przepisy paragrafu poprzedzajàcego
stosuje si´ tak˝e w wypadkach, w któ-
rych otwarcie spadku nastàpi∏o przed
dniem wejÊcia w ˝ycie kodeksu cywil-
nego.”

Roszczenie o zasàdzenie równowartoÊci pieni´˝nej
mo˝e byç zg∏oszone w toku post´powania o dzia∏ spad-
ku, gdyby zosta∏o ono wszcz´te, albo w drodze odr´b-
nego powództwa o zap∏at´.

Starania o uzyskanie równowartoÊci pieni´˝nej
w drodze sàdowej mo˝e Pan(i) czyniç równie˝ za po-
Êrednictwem urz´dujàcego w Polsce konsula paƒstwa,
którego jest Pan(i) obywatelem, poprzez udzielenie mu
odpowiedniego pe∏nomocnictwa.

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1075 — Poz. 164 

—————————————
* Pouczenie do∏àcza si´ do wezwania okreÊlonego w za∏àczniku nr 6.
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