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ZARZI\DZENIB MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCl 

x dnia 18 paidziernika 1982 r • 

. w sprawle powolanla Komltetu Organlzacytneg~ SamofZ4du Radcow Prawnych. 

Nit podstawie art. 82 ustawy s dnia 6 Upca 1981 r. 
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, P0:l:. 145) zarzqdza 'ift, 
co nastElPuje: 

I 1. 1. Powoluje si41 Komitet OrganizaeyJny Samo
lZlldu Rade6w Prawnyeh. r.wany dalej "Komitetem Orga
nizaeyjnym". w skladzie ust.alonym odr~bnie. 

2. Sied~bq Komite~u Organizacy}nego jest 'm.st. War
Izawa. 

t 2. Do zakresu dzialania Komitetu · Organ,izacyj
nego nalezy wykonywanie - zadan przewidzianych w 
art. 83 ustawy z dnia 6 Upea 19.82 r. 0 radcaeh pra.wnych 
(Dz. U. Nr 19. poz. 145). zwanej dalej "ustawll", do czasu 
'wyboru krajowych organ6w umorzlldu radcowskiego, 
przewidzianych 'W ustawie. 

I 3. 1. Zwierzehni nadz6r nad dzialalnoseill Koml
tetu Organizacyjnego Iprawuje Minister Sprawiedliwosc1 
w ukresii!prJlewidzianym w ustawie w odniesleniu do 
organ6wsaniorzlldu f.&dc6w prawnych. 

t 4. 1. Na pierwszym posiedzeniu Komitet Organ1-
zaeyjny wybiera ze swego grona prezydium w skladziel 
przewodnicz<\cy, tr~ech wiceprzewodnic~qcych, sekretarz, 
Ikarbnik t siedmiu czlonk6w. 

2. Prezydhnn, 0 kt6rym mowa w llSt. 1. jest orga
nem. wykonawezym Komitetu Organizacyjnego, uprawnio
nym do jego reprezentowania na zewnqtrz i obowiqza
nym do skladania mu sprawozdania ze swej dzialalnosci. 

3. Dokumenly z zakresu obrotu skladnikami majqtko
wymi i ' srodkami finansowymi podpisujll dwa j czlonkowi9 
prezydium, w tym przewodniczqcy lub wic.eprzewodnl
cZllcy. 

t 5. 1. Komite t O rganizacyjny I jego prezydium po
dejmujll uehwaly w sprawach nalezqcych do ieh kompe
tencjl bezwzgl~dnll wi~kszoscill glosow w obecnosci co 
najmniej polowy czlonk6w danego organu. 

2. Pracami Komitetu Organizacy jnego kieruje jego 
. przewoonkzqcy. 

2. Minister Sprawledliwosc1 r.woluje pierwsze posie
. dzenie Komitetu Organizacyjnego, na kt6rym· przewodni
ay D8jlitarazy wieklem ,cztonek Komitetu Organiza
cyJnego. 

3. Komitet Org allizacyjnyprzedstawia Ministrowl 
Sprawiedliwosci odpisy uchwal wymienionych w u::;t. 1 • 

t 6. 1. Komitet Organiztlcyjny nit pielwszym posi .. 
dzeriiu moi e : 

, 



Monitor Polski Nr 26 . - 302 -- , Poz. 237 i238 

1) PQwo(ae: komisje jako or~ny doradcze do okreslo
nych problem6w i spraw; a w szczeg6lnosci regula

lninowych, organizacyjnych, budzetowo-gospodar
czych, kontroli zawodowej, ksztaicenia aplikant6w 
iadcowskich. skarg i ~niosk6w, 

2) dokonac wyboru przewodniczqcegokazdej komisji 
ijego :iast~pcy. . 

3) .ustalic sklad liczbowy poszczegolnych komisji: 

2. Na wniosek przewodniczqcego komisji mogq bye 
powolani do pracy w komisji takze radcy prawni nie b~
dqcy czlonkami Komitetu Organizacyjnego. 

3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczqcy. 

§ 7. 1. Komitet Organizacyjny dziala zgodnie z uchwa
lonym przez siebie regulaminem · i planem pracy na po
siedzeniach zwolywanych przez przewodniczqcego co 
najmniej raz w miesiqcu. Z posiedzeil. sporzqdza si~ pro
tokol. -

2. Przepis ust. 1 stosuje si~ takze do posiedzeu ko
misji. 

§ 8. 1. Komitet Organizacyjny moze ustanowic te
renowych pelnomocnikow tymczasowych. okr~gowych -izb . 
radc6w prawnych sposrod radco~ prawnych zamieszka
lych w ustalonych tymczasowych okf~gach. 

2 . . Pelnomocnicy dzialajq w imieniu Komitetu Orga
nizacy jnego w zakresie okreslon ym w pelnomocnictwie 
do czasu wybrania okr~gowej rady radc6w prawnych 
i zdajq spraw~ ze swej dzialalnosci Komitetowi Organi
zacyjnemu. 

§ 9. Komitet Organizacyjny utworzy sekretariat. 
ustaJi jego struktur~. organizacj~, zakres czynnosci oraz 
niezb~dnq do wykonarua zadan etatowq obsad~ pracow
niczq. 

§ 10. Komitet Organizacyjny gromadzi ' srodki pie
ni~zne na odr~bnym rachunku bankowym i prowadzi go
spodar k~ finansowq wedlug zasad obowiqzujqcych orga-
nizacje spoleczne. . -

§ 11. KOlliitet Organizacyjny ustali tymczasowo wy
sokosc · miesi~cznej skladki czlonkowskiej radcow ptaw
nych ora7i sposob jej uiszczania. 

§ 12. 1. W zakresie wykonywania swoich zadau Ko
mitel Organizacyjny wspoldziala z Ministrem Sprawiedli
wosci i Prezesem Panstwowego Arbitrazu GospodarczegQ 
oraz prezesami Sqd6w wojewodzkich okr~gow.ych ko
misji arbitraiowych. 

2. Prezesi sqdow wOjew6dzkich i okr~gowych k6-
-misji arbitrazowych udzielq Ko'mitetowi Organizacyjnemu 

i jf!go terenowym pelnomocn.ikom na ich wniosek po
mocy w zakresie spraw lokalowych. wyposazenia w pod
stawowy sprz~t biurowy i techniczny oraz zaopatrzenia 
w materialy niezb~dne do podj~cia dzialalnosci usta- • 
wowej. 

3. Prezesi okr~gowych komisji arbitrazowych udo
st~pniq Komitetowi Organizacyjnemu i jego terenowym 
pelnomocnikom na .fch wniosek materialy ewidElllcyjne, 
dotyczqce radcow prawnysh. 

§ 13. 1. Komitet Organizacyjny przedstawi Krajo
.wemu Zjazdowi Radcow Prawnych do zatwierdzenia spra" 
wozdanle ze swej dzialalnosci. 

2. Dzialalnosc Komitetu Organizacyjnego ustaje z 
chwilq wyboru Krajowej Rady Radcow Prawnych. 

3. Komitet Organizacyjny najpozniej w terminie mie
siqca od daty ustania dzialalnosci przekaze protokolarnie 
Krajowej Radzie Radcow Prawnych, jako swemu nast~pcy 
prawnemu, skladniki majqtkowe, srodki finansowe. na
byte prawa i zobowiqzania wedlug bilansu ria dzieil 
ustania dzialalnosci oraz dokumentacj~. 

§ 14. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglo-
6zenia. 

Minister Sprawiedliwosci: S. Zawa·dzkl 
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ZARZADZENIIl MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z .dnia 23 paZdziernika 1982 ·r . 

. w sprawie prowadzenla rejestru przedsi~blorstw zagranlcznych. 

Na podstawie art. 19 . ust, 3 ustawy z dnia 6 lipca 
198'1 I . 0 iasadach prowadzenia na terytorium Po\skiej 
Rzeq:ypospolitej Ludowej dzialalnosci gospodarczej w 
zakresie drobnej wytworczosci przez zagraniczne osoby 
prawne i fizyczne (lJz. U. Nr 19, poz. 146) zarzqdza s.i~, 
co nast~puje: 

§ 1. Rejestr przedsi~biorstw zagranicznych prowadzi 
sqd d.la p[zedsi~biorstwdzialajqcych na podstawie pfze~ 
pisow ustawy z dnia 6 lipca 1982 f.O zas.adach prowa

. dzenia na ter ytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
dzialalnosci gospodarczej w zakresfe drobnej wytwor· 

. czoki przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. 
Nr 19. poz. 1461. z wylqczeniem przedsi~biorstw podlega
jqcych wpisanlU do rejestru handlowego. 

§ 2. Rejestr przedsi<::biorstw zagranicznych. zwany 
dalej .. rejestrem". prowadzi si<:: wedlug zasad i w trybie 
okreslonych przepisami IOzporzqdzenia Rady .Ministrow 
z dnia 30 listopada 1981 r. w sprawie prowadzenia reje
stm przedsi~biorstw pa6stwowych (Dz. U. Nr 31, poz.l71),. 
chyba ze przepisy niniejszego zarzqdzenia stanowi" 

. inaczej. 

.§ 3, Ksi~ga tejestrowa przedsi~biorstwa zagranicz
-nego sklada si~ z rubryk, do ktorych. wpisllje si~: 

n numer kolejny wpisu • 

2) pelnq i skroconq nazw~ przedsi~biorstwa. jego sie
dzib~ ·oraz filie przedsi~biorstwa i ich siedziby. 


