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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z DNIA 21 WRZEŚNIA U)4:3 R. 

o zmianie tabeli stanowisk dla władz, uriędów, zakładów I Instytucyj państw9wyc~. 

§ 1. 

W tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów 
i instytucyj państwowych, stanowiącej załącznik do 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 
1933 r. (Dz.U.R.P. Nr. 102, poz. 780), zmienionej 
rozporządzeniami Ra.dy Ministrów z dnia 2 lipca 
19a6 r. (Dz.U.RP. Nr. 52, poz. 370), z dnia 21 
stycznia 19:37 r. (Dz.U.RP. Nr. 9, poz. 67), z dnia 
12 lipca 10a7 r. (Dz.U.RP. Nr. 55, poz. 4:H), z dnia. 
24 listopada 10:ł7 r. (Dz.U.RP. Nr. 83, poz. 603), 
z dnia 16 lutego 19:38 r. (Dz.U.RP. Nr. 13, poz. 91), 
z dnia 20 marca. 19:rn r. (Dz.U.RP. Nr. 22, poz. 195), 
z dnia 11 lutego 1939 ·r . (Dz.U.RP. Nr. 14, poz. 79), 
z dnia 15 października. 1941 r. (Dz.U.RP. Nr. 7, 
poz. 19), z dnia. 6 lipca 1942 r. (Dz.U.RP. Nr. 7, 
poz. 16), z dnia. 22 września 1942 r. (Dz.U.RP. 
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Nr. 8, poz. 18) i z dnia 25 stycznia 194:l r. (Dz.U.RP. 
Nr. 1, poz. 1) wprowadza się 2mianę następującą: 

W Ministerstwie Odbudowy Administracji Publi
cznej, utworzonym dekretem Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 24 lipca 194:l r. (Dz.U.RP. Nr. 7, 
poz. 15) twony się stanowiska : " Podsekretarz 
Stanu .' ' w kategorii I, na.stępujące w kolejności 
stanowisk po stanowisku ministra i stanowisko 
" Sekretarz Generalny," ja.ko następne w kolejności. 

§ 2. 

Rozporzą.dzenie niniejsze wchodzi w iycie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: St. MU:olajczyk 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

Z DNIA 15 WRZEŚNIA 1943 R 

wydane w porozumieniu z Ministrem SprawiedUwości o pełnieniu pruz konsulów ozynności notariuszów. 

Na podstawie art. 18 pkt. 5 i art. 19 ust. (1) 
ustawy z dnia 11 listopada 1924 r. o organizacji 
konsulatów i czynnościach kon~ulów (Dz. U .R.P. 
Nr. 103, poz. 944) zarządza się, co nast,ępuje: 

§ 1. 
K onsulowie i inni funkcjonariusze konsularni 

pełnią czynności notariuszów przewidziane w art. 18 
pkt. 5 powołanej ustawy na zasadzie i w gra.nicach 
imiennego osobnego upoważnienia, udzielonego im 
pt7..ez Ministra Spraw Zagranicznych w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości na podstawie art. 19 
ust. (3) powołanej ustawy. 

§ 2. 
Przy pełnieniu tych czynności notarialnych przez 

konsulów i innych funkcjonariuszów konsularnych 
stosuje się odpowiednio następujące przepisy rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 
października 1933 r . - Prawo o notariacie (Dz. 

U.R.P . NI'. 84, poz. 609) : art. 4, 14, 64, 65, 67-78, 
oraz rozdziały II, III , IV i VI części drugiej. 

§ :i. 
Odwołanie od decyzji konsula lub funkcjonariusza 

kons\llarnego, powziętej w zakresie czynności, prze
widzianych w niniejszym rozporządzeniu, rozstrzyga 
Minister Spraw Zagranicznych. W razie gdy od
woła.nie dotyczy treści czynności, Minister Spraw 
Zagranicznych rozstrzyga w porozumieniu z Mini
strem Sprawiedliwości. Odwołanie składa się do 
właściwego urzędu konsularnego w terminie dwóch 
tygodni od daty zaskarżonej decyzji. 

§ 4. 

Prawo nadzoru nad działalnością, konsulów i 
funkcjonariuszów k onsula.m ych w zakresie czynności 
przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu służy 
Ministrowi Spraw Za.granicznych, który wykonuje 
je w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. 



Dziennik Ustaw Nr. Il 

§ 5. 

Konsul lub funkcjonariusz konsularny, upoważ
niony ą.o pełnienia 02ynności notarialnych, prowadzi 
repertorium tych 02ynności. Wciągnięcie do reper
torium następuje niezwłocznie po za.kończeniu 
czynności . 

Do repertorium wpisuje się : 
a) m . bież. od początku roku kalendarzowego, 
b) datę c-Lynności , 

c) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania strony 
sta.wają.cej , jeieli zaś do czynności stawał 
pełnomocnik ·- nadto imię, nazwisko i miejsce 
zamieszkania mocodawcy, 

d) r~j czynności lub krótk~ treść a.lct,\1., 
e) oznaczenie wartości przedmiotu, 
f) potwierdzenie wydania odpisów i wypisów. 

§ 6. 

W razie wygaśnięcia lub odwołania upoważnienia, 
o którym m.ow::i, w § 1, konsql lqb funkcjonariusz 
konsularny odda akta i księgi oraz złożone do 
przechowania dokumenty Ministerstwu Sprawiedli
wości, które prz.ekaie je do arc.:hiwum notarialnego 
w Warszawie. 
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§ 7. 

Konsul lub funkcjonariusz konsularny, posiada· 
j[l:cy upoważnienie, o którym mowa w § 1, prze
chowuje akta i księgi z okresu ostatnich pięciu lat, 
z okresu zaś wcześniejszego może je odesłać <lo 
Ministerstwa Sprawiedliwości, które postąpi z nimi 
jak w § 6. Po wygaśnięciu lub odwołaniu upoważ
nienia następca w urzędowaniu może uzyskać o<l 
Ministra Spraw Zagranicznych w porozun)ieniu z 
Ministrem Sprawiedliwości zezwolenie na oddanie 
mu na przechowanie akt jego poprzednika. 

§ 8. 

Od czynności wymienionych w § 1 pobiera się 
opłaty konsula.rne przewidziane w rozporządzeniach 
o opłatach konsularnych. · 

§ 9. 

Przepisy prawa materialnego, iawarte w prawie 
o notariacie mają odpowiednie zastosowanie. 

§ IO, 

Rozporządzenie niniejijzę w-:;hodzi w iycie z dniem 
20 września H.l~3 r. 

Minister Spraw Zagranicznych ; Tadeusz Romer 


