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630. 

Rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej 

z dnia 31 lipca 1923 roku 

w przedmiocie wydania regulaminu Najwyższego 
Trybunału Rdministracyjnego. 

Na zasadzie art. 32 ustawy z dnia 3 sierpnia 
1922 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym 
(Dz. U. R. P. N2 67, poz. 600) zarządzam co następuje: 

§ 1. Na wniosek Rady Ministrów wydaję dołą
czony regulamin Najwyższego Trybunału Administra
cyjnego, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne tegoż 
Trybunału. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S . Wojciccbol'/ski 

Prezes Rady Ministrów: ~Vitos 

Załącznik do rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 31 lipca 1923 r., poz. 630. 

REGULRMIN 

NF\JWYŻSZEGO TRYBUNf\.tU ADMINISTRACYJ
NEGO . . 

S i e d z i b a. 

§ 1~ Siedzibą Najwyższego Trybunału Admini
stracyjnego jest m. sto Warszawa. 

Wewnętrzna Organizacja. 

§ 2. Najwyższy Trybunał Adminis tracyjny dzieli 
się na izby wedle rodzaju spraw. Czynnościami po
szczególnych izb kierują prezesi, a w skład izb wcho
dzą sędziowie wyznaczeni przez Zgromadzenie Ogólne 
(§ 4 lit. b) regulaminu). Pie rwszy Prezes obejmuje 
również kierownictwo jednej z izb. 

Pierwszego Prezesa w czynnościach wynikają
cych z ustawy o Najwyższym Trybun <:l e Ptdrninistra
cyjnym zastępuje VI razie potrze};ly · I1:'ljstarszy służbą 
prezes względnie sędzia; prezesów w izbach inny 
prezes lub sędzia najstarszy służbą w danej izbie. 

Posiedzenie niejuwne. 

A. Z g r o m a d z e n i e O g ó I n e. 

§ 3. Zgromadzenie Ogólne zwołuje Pierwszy 
Prezes z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 
1/3 części urzędujących sędziów i prezesów n ajdalej 
w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wręczenia wniosku. 
Porządek dzienny Zgromadzenia O gólnego ustala 
Pierwszy Prezes jako przewodni czący. O rozpatry
waniu wniosków zgłoszonych poza porządkiem dzien-. 
nym rozstrzyga Zgromadzenie Ogólne. 

§ 4. Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego 
należą: 

a) rozstrzyganie kwestji prawnych przekazanych 
przez komplet orzekający lub wzmocniony 
(art. 18 ustawy i § 14 regulam inu), . 

b) ustalanie podziału czynności między izby 
i przydział prezesów i sędziów do poszcze
gólnych izb (§ 2 regulemin u), 

c) dokonywanie wyborów sędziów Trybunału 
(art. 6 ust~wy i § 10 regulaminu), 
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d) sprawy, dotyczące prezesów sędzi6w (art. 8 
ustawy), 

e) uchwalanie zmian w postapawieniach niniej
szego regulaminu (art. 32 ustawy), 

f) rozważanie innych spraw, co do których Zgro
madzenie Ogólne uzna swą właściwość. 

§ 5. W Zgromadzeniu Ogólnem winni ucze
stniczyć wszyscy urzędujący prezesi i sędziowie. Do 
ważności lIchwał potrzebna jest obecność ':l/a łącznej 
ilości urzędujących prezesów i sęd~iów (art. 18 ustęp 5 
,ustawy). 

§ 6. Dla spraw wymienionych w § 4 a) regu
laminu wyznaczy Pierwszy Prezes referenta i korre
f~l:,~n.ta , kt?r~y .z ł.ożą swoje wn~oski z motywami ną 
plSm!e najPowIej na dm 10 p rzed terminem Zgro
madzeni~ O~ólnego . I~ancelarja dostarczy odpisy 
tych wmoskow wszystkim sędziom najpóźniej na 
5 dni przed Zgromadzeniem Ogólnem. 

Wnioski 'swoje winien referent i korreferent 
sformułować w ten 'sposób, by umożliwić głosowanie 
na Zgromadzeniu Ogólnem przez "tak" albo "nie". 

, § 7. Na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego 
przedstawi - o ile to jeszcze potrzeba - spr~w~ 
i swój wniosek naprzód r~ferent, potem korreferent, 
po<;zem następuje narada a po niej głosowanie nad 
pytaniami w porządku , jaki przewodniczący uzna za 
właściwy. Głosowanie odbywa si~ ustnie przez "tak" 
albo "nie" w porządku starsze~stwa służbowego od 
naj starszego do naj młodszego. Przewodniczący od-
daje swój głos na końcu. . 

§ 8. Uchwały ZgromadzenIa Ogólnego, zapadłe 
w myśl § 4 a) regulaminu wiążą komplety orzeka
jące w kwestjach, które były przedmiotem uchwały 
Zgromadzenia Ogólnego. Odmienne rozstrzygnięcie 
takich kwestji może zapaść dopiero po ponownej 
odpowiedniej uchwale Zgromadzenia Ogólnego. 

, § 9. Uchwały zapadają zwyczajną większością 
głosów, w razie równości rozstrzyga głos przcwo-
dnic;:zącego. ' 

§ 10. Wykaz osób, które zgłosiły swą kandy
datur~ na stanowisko sędziego Najwyższego Trybu
nału F\dministracyjnego , prowadzi biuro prezydjalne 
(§ 43 regulaminu). SE;dziowie tego Trybunału mają 
prawo wykaz I ten przeglądać. . 

, Wybór sędziów (§ 4 c) regulaminu) . po trzech 
na każde obsadzić si<=; mające miejsce (terno), odby
wa si~ tajnie kartkami, przyczem wybór Ma każde 
miejsce w ternie odbywa się osobno. 

Każde wybory stanowią odr~bną całość i umiesZ
czenie kandydata wśród wybranych nIe nadaje mu 
żadnego prawa pierwszeństwa przy następnych wy
qorach. 

§ 11. Z posiedzeń Zgromadzenia Ogólnego 
winien protokulant sporządzić protokuł, ' w którym 
mają być uwidocznione nazwiska obecnych, tudzież 
prze.dstawiony o?raz n.ar~d i głosowania, jakoteż jego 
wy Jk, bez wymlenfema Jednak, kto za jakim wnios
kierl1 si~ wypowiadał, i jak głosował. Każdemu 
głosującemu wolno dołączyć do protokułu pisemnie 
wypracowane motywy, dla których za danym wnios
kIem głosował. Protokuł, który winien być sporzą-

dzony w ciągu 8 dni, sprawdza przewodniczący i pod
pisuje go wraz z protokulantem. 

Każdemu s~dziemu, biorącemu udział w posie
dzeniu, wolno w ciągu 3 dni po sporządzeniu proto
kulu zgłosić uwagi na protokuł, o przyjęciu których 
decyduje najbliższe Zgromadzenie Ogólne. 

B. K o m p I e t y w z m o c n i o n e. 

§ 12. Posiedzenie kompletów wzmocnionych 
zwołuje prezes izby, w sk\ład któreJ wchodził dany 
komplet orzekający. W ' skład kompletu wzmocnio
nego wchodzą wszyscy członkowie danej izby i po
trzebna ilość zastępców. O ile w skład kompletu 
orzel{ającego wchodzili wyjątkowo członkowie innej 
izby, winni' oni również wejść do danego kompletu 
wzmocnionego, a gdyby ich liczba łącznie z wszyst
kimi członkami izby przekraczała Iiczb~ 9-ciu, należy 
odpowiednią ilość członków wylosować; wylosowani 
ni e biorą udziału w posiedzeniu kompletu wzmocnio
nego. 

§ 13. Komplet wzmocniony rozstrzyga: 
a) w kwestjach prawnych, przekazanych mu 

przez l~omplet orzekający, 
b) jeżeli choćby jeden z członków zmniejszone

go kompletu orzekającego lub dwóch człon
ków zwykłego kąmpletu orzekającego uzna, 
że zapatrywanie tego kompletu w pewnej 
kwestji prawnej jest sprzeczne z zapatrywa
niem prawnem wypowiedzianem ostatnio 
przez Trybunał. 

§ 14. Sposób postępowania w kompletach 
wzmocnionyc,h jest taki sam, jak w Zgromadzeniu 
Ogólnem z tą różnicą, iż nie jest konieczne formu
łowanie wniosków i motywów na piśmie. 

Uchwała wzmocnionego kompletu wiąże kom- . 
pIet orzekający w kwestji prawnej, która była przed-
miotem jego uchwały. . 

Komplet wzmocniony może przekazaną sobie 
kwestj~ prawną oddać pod rozstrzygnienie Zgroma
dzenia Ogólnego. 

C. I n n e p o s i e d z e n i a n I e j a w n e. 

§ 15. l~ne posiedzenia niejawne odbywają si~ 
na zarządzeme prezesa danej izby dla powzięcia 
uchwał poza rozprawą główną. . 

Czynności z art. 15 ust~p 1) ustawy (wdrożenie 
postępowania wstępnego) mogą być załatwiane 
w zm~jejs~onym komplecie a takie na drodze pi
semneJ, o Ile prezes danej izby i prócz sędziego re
ferenta drugi sędzia tejże izby na projektowane za
łatwienie się zgadzają. VI razie , sprzeczności VI za
patrywaniach, należy sprawę skierować na posiedze
nie niejClwne. 

J~zyk urzędowy. 

§ 16. Językiem urządowym Najwyższego Try. I 

bunału f\dministracyjnego jest j~zyk polski. 

Sposób post~powania. 

. §. 17 •.. Skarg~· w~iesi,oną do Trybunału po 
przeJścIu Jej p rzez dZIennIk podawczy i zapisaniu 
w rejestrze Pierwszy Prezes względnie Jego zast~pca 
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fjf~ytizi~l~ pf@zesowl Izby, da Iil:ótej w~dl~ pbdzialu 
~lyfiM§el da,Ha sprawa MI.@~y. Pretes iZby przy
Gł~I~la j~ j~E1Mml:i z sędziClW należących do t~jze 
iżby jal €i i'~fHetH5Wi. 

€t HJ. J~~@II sltar~a l pfi!ytliyi1 wymlefiionych 
W aft 14 m;ł~p 1 .1J§f~~y Hi~ f'ladaJe się cia dalszt!gb 

, pgśt~pGw_ania lub jlw'lll ,~~eąMzi ,p6!fzf:!ba u~unięcla 
łnak6w fęjfm~lfiycł'i (art 12; 13, 14 List. 2 usta
WY). ~kl@fU)e! Ją fef~t~fjt fI,13 pMi~t1t~f1ie i1lejawf!e 
(~ 15 . u§t~p 1 fi2fllil~ffilfiu) i ptz~tl§tElwi swój wtiitlsek. 

Ta samo odnosi się do skarg nedającyth Się 
df:J pfi§łt;:poWiH'lla Wstl'lpflege (att. 15 Ust. 1 lIstawy) 
~ ii~ f1i~ iastQsBWaftO pfze~\§U § 15 Ustęp ~ i'egu
l~mliiu, 

fi 19. ~g nadejśt:IiJ aktÓw i ewentuainllj odpo· 
wiedżi oa skarMI Wl~IElenie p6 helsklIt<i!Gnym upły
wie Wyitiacl9h@§O Ł@rthińtJ (art. 15 ust, 2 ustawy) 
w)tpratuje sęd~IQ=ft;!fetef!t=g i1~ uważa; że sprawa 
nadaje się' G1tóJ j'o;!pta\vy glównej=stan Spl'€lwy tu-

' dzież swój wniosek '? motywatni ha piśmie. poczem 
lęJłOi<i sł'faW~ na fJ©~ietlz~fll@ hl~laWhe (§ 15 regu
Ififfiil1!J.) t;e!em p'\"z@kE!z'cHlia .lei, dB rozpraWy gł6whej . 

. W jjl'zypadkath ptzeVJitlziflrtyth art 1B; UstEW 3 
(tgoda stron na rozp'olflafii~ 5fJf~Wy na posi~dzenju 
ftlejElWMffi) i art. H~ uetelwy, nalezy zgłbsie śpraw~ 
f Hl pt:łsieclZ@ftie rtiej!łwM, !'la ktÓfeft1 rermrelit prz~tł
§fawl swilj plsefflf1ie QPi'a~6Weny wniósek z rl'iot:yWaft1i. 

fi 20. .~o uchwale prze.kazującej sprawę do 
ttl,lpl'.aWy gł6\){~~j, fJr@~e§ iżby WyitH1eta pb p,0rozu
ififeftiU 'śi~ z Pienv§zytft Pftlzesetil refffJin ff.!Jze róź
prawy. Wezwania do rozprawy ftai~iy Wyst5sbwa~ 
w ten sposób,by j@ il!hm~sowani otrzymali o ile 
możności na 14 dni ptzel1 hHminem rozprawy. 

§ 21. ~&dzia i'ef~t~nt \vihlen swój whiosek 
piśei't1n!e opraeówafiy v.ii'az z re/nem umotywowa
niem iN fotrhie projektu orzeczenia pl'izedłóźyt pfe
iCiisGlWI Iżby haJpóiiliej fla 3 dni pi'ż@cl i'O I pi'awą . 

ROlfprawa ~ł6\Vi1a. 

§ 22. Członlwwie Trybunału użyWają j)\ólly fóz
prawie głównej togi jako strojlJ urzędowego, Bliż sze 
przepisy w tym wżgl~dżie wycia Rada Ministrów, Aż 
de; <:;itasu wPfQWadZehia tógi ~l.łgnl~ówie Trybunału 
u'yw3jil (:H~tn€ll{ prE:€pigany(h dlB GdOnKÓW Sądu 
N!iJwyiszego. 

§ 23. Rozprawa główna odbywa sic; w sposÓb 
przewidziany wart. 22 i 23 ustawy. 

Po wywołaniu spra\'vy sprawdta Trybunał upraw
nl~fllll dtHla~t~pstw~ t)!!l~b wyśtępujących w imieniu stron. 

Po przedstawiehiu sprawy prl:~2: lS ędz i f1 gl;) t~f€
renta udziela przewodnicżący głosu stronom, \Vlględ
nie ich zastępcom stosownie do przepisów art. 22 
ust. 1) ustawy, la to skeriątemu. zasrę p.:;:y pozwanej 
władzy · i zaihteresoWanej osobie hzeciej (art. 11 
tJst~wy), 

$~ćhio\vie [hagą żadawac stroftórft lub ich t~
stępcom pytania, zmierzające do wyjashienia fak
ty~znego stanu sprawy . 

. / § 24. Skoto sprawa jest dostatecznie omó
wiOna, I'I'Z~Wddfli(;zqty z~tnyk~ I'~~rI'Elwę; poczem 
Trybunał udaje się ha naradE:. 

§ 25. Przy natadzl€l odczyta sędzia referent 
swóJ WnIosek z n'iGtywafni i . zapożna komplet , orze
kają~y l dotyćhczaśoWą jUdykefUfih pÓGz@m odbywa 
się dyskUsJa, którą kierUje pf~ewedhitząćy. , , 

Po wyczerpaniu dyskUsji następuje glosoWanie 
zarówno cB do s~rimhcji, jak i ta cło hlbtYWó'JJ. 

Uchwały zapadają z\'iykłą . większością głosów, 
o'ddanych w pót'tcjd.ltu, pfZ~WltlzjE!t1ym w § 7 regu
laminu. ~ądziowie · pr~@głQsowelni w pewhvm punk
cie {)gowiąEani są mimo to dg udziałl:l iN n9wdilie 
I głGSBWeniu nas clelslemi pl!n!Hei't!i; PQdf)Qr~il\dh:g
wująG si€; zapadłym. jllA uchwa.ł,?m (głQsowahi€l staąte 
c9nt!uso'. Jeż@1i w. to lu.! naracly tlkaie si€; PO'h''l@9B 
ustalenia ol~olio~nbś(i;i faktycżnych hijhijawrliony~h 
prily rozprawie, hal@ży rozptavi€l otwar2:y~ ha nGiwa 
i ustalenia te przeprowadzić. 

§ 26. Z i1arady ma oVĆ ~piśaliy pjf(~tókuł od
po\vietłnitl do ptżepisl§w § 11 ust. 1 regtJlafhiflLl. 

§ 27. Wyrok winien być ogłosttlliy , usłflie 
w sposób przli!WitJliany watt. 25 ustaWy; Wyrdku 
należy wysłuchac !it6jąt20. 

§ 28. W wyrGka~h Należy wymienić skład kom
pletu orzekającego. 

' . Wy tokI P09pislije tały j(ofhplef Gfi,ekajEl~Y, 
uchwały potlpisUje prt:)(;ż tefereH'lh\ prt~W6drthizą~y'-

Wypisy wYf(;}!{ÓW i uchwał prtczhaclóne aia 
stron pedpłsbłje JlZden t pr@!~sÓyi, i Gi:łOhek 3@kfe
hlrjettl: 

Wszystkie wypigy i tJdpisy prteżhatt6n~ dilll 
stnm Inaj~ być żeopatr;!on@ piec;z;t\tiij idtzt1dgWą, 

,§, 29. J~!~1i wyrók ,lub uci;wał~ 6pieril KI~ łUI 
zcl.saCizi~ pra\Vllej; kIera jut w ihn}tm wyt~ku lub 
uchwale ZbsŁała szt!eg6h;wJ6 uża'Sae!ł'Ih:ma, ffla~M 
zamIast pó\Vtóf2efiia tegó uża~etłfll~flia prilytoczyć 
jego stre 3tezeh\~ i: pOW5łFifliem !3ł& li~ mGtyW3 jilO
pl'tedniegb wyrekll lub lIehwt\ły_ 

fi JO. J€ż~1i uchwt\łłl, Wyhlk lub j6gb \;izasttd
nienie z a padną wbtew WtH~~I~~wi t@tef1iłl'lttl, t)pf'IlII:;Ul~ 
je wnioskodawca, względnie t i sędziowie, którzy za 
tym wnioskiem gło~tiWall; O i1~ referent opracowa
nia si ę nie podejmie. 

§ 31; W~,zy3t!U~ ~iseltlM Whio~kł pt:)it69tt.lji:\ wak· 
tilt1'h choćby 11i~ ~()I)tały prte~ t)al1t)6hY kfih,pll!t 
FlI'l.Yj!th~. 

Cutnhtti~ skargi. 
§ 3~. tGfhi ę (ie skargI iiiG~e h:astąpic el do 

chwili zamknięcia rozprawy (§ 24 tegulaminu) i po
woduje umorzeni~ postlfjpowania. J~ieli władza po
zwana przed rozprawą główną tofnie zas}<:arione 
orzeczenie i f. €'lvi iatlóli1i t:} b~111 ifybUfU!ił i skattącego, 
może TrybUflał tflŻąOÓ.e od skarząciilgo bśwltHl~l@fila 
w WytniH::z5 fl ytn te rlt1ihlc, ezy webt=c hłgb !:lfaftll 
sprawy tóf€! 8wóją skargę. Brak bdpowieali \lot tym 
terminie, uwazany będzie ii:a pt)\:}letar.ie śł~l'.lrg!. 

SprostowanIa. 

§ 33. Jeżeli w wyrokach i uthWałaGh, leli wy· 
pisath lub odpisach oli:a'le si!:l błąd pl!i€ll'!iki albo 
'Jrhyłka tachIJtikovJa, ft!:lleiy je na ządanle $ti'Ohy lub 
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we die u:::nania Trybunału z urzl;du sprostować. Spro
stoV/O:l.fjil.: w;rino nastąpić we wszystkich egzempla
rzach przez , Najwyższy Trybunal Administracyjny wy
dar~ ych . Jeżeli która ze stron egzemplarza swojego 
do sproslcwania nie przedłoży, należy doręczyć jej 
inny egzemplarz ~.odpowiednio sprostowany. 

Ewidencja or zeczeń. 
( 

g 34. W celu zapewn ie nia j ednostajności 
·w o rzecznktwie, n a l eży wszystkie odnośne uchwały 
Zgro tnaQze nia Ogólnego i kompletów "JZ mocn ionych 
utrzymywnć IN należytej ewidencj i, tak, by one db 
każdego sE;dziego Trybunc:!u byty dostęp ne. Każda 
tak Cl uchwala winno zaw ierać tezę prawną, l<tórą 
ukbda referent, Q komplet uch\!,I Cl la na ten samem 
posiedz lo niu. 

W ten sam sposób nal eży utrzymywać w ewi
dencji wszystkie ZCi$3dnicze kwest je prawne, które 
były przedmio tem uch w()! lub wyroków kompletów 
orzekających. I 

Si:c:eqólowe zarządzenia dla utrzymania nale
żytej ewide l1 cji wyda Pierwszy Prezes. 

Doręczeni<!. 

§ 35. Doręczenia wyrol,ów, uchwał i wezwa11 
Najwy:źszego Trybunnłu F\dmin istracyjnego uskutecz
nia s i(: z reg uły przez pocztę. Władzom w siedzibie 
Trybunału doręcza się z reguły bezpoś rednio za po
twierdzen iem w księdze doręczeń. O ile występuje 
za stępca stro n lub władzy, z mocy prawa lub upo
ważnienia, wystarcza doręczenie do rąk zastępcy. 
\1./ razie wni esie nia wspólnej skargi lub innych pism 
procesowych przez więcej osób, które nie ustano
wiły wspóln ego pełnomocnika, Trybunał może za
rządzić doręczenie tylko jednej z tych osób. 

\Joza przepisami zawartemi w ustępie pierwszym 
mają do doręczeń zastosowanie · przepisy Zawarte 
w us tawach o postępowaniu cywilnem, obowiązuJą
cych w mi ejscu doręczenia. 

Zagranicą rdoręcza się za pośrednictwem Mini
sterstwa Spraw Zagranicznych. 

Prawo ubogich. 

§ 36. W celu uzyskania zwolnienia od opłat 
(art. 20 ustawy), o które należy wystąpić równo
cześnie z wniesieniem skargi~winna strona przedło
żyć świadectwo ubóstwa wystawione przez powołane 
do tego organy. 

Przy danie zastępcy z urzędu (art. 20 ustawy), 
może nastąpić w każdem stadjum postępowania na 
prośb~ strony popartą świadectwem ubóstwa. 

Sekretarjat Prawniczy. 

§ 37. Sekretarjat prawniczy Trybunału składa 
się z mianowanych przez Pierwszego Prezesa osób, 
posiadających pełne wykształcenie prawnicze, które 
do tej służby wykażą szczególne uzdolnienie. 

Prócz tego mogą być do tej służby użyci cza
sowo urzędnicy poszczególnych Ministerstw, delego
wani za zgodą dotyczącego Ministra i Pierwszego 
Prezesa Trybunału. 

Nadzór bezpośredn i rpd sekretarjatem praw
niczym, bibljoteką, k~ncelarj ~l, oddziałem rachunko-

wym i funkc.jo narjuszami niższymi Najwyższego Try
bunału Administracyjnego sprawuje nacze lnik sekre
tarjatu prawniczego, który jest zarazem naczel nikie m 
biura prezydjalnego prży Pierwszym Prezesie. 

§ 38. Przy każdem posiedzeniu i naradzie . Try
bunału musi być obecny jako protokLilant jeden 
z członków sekretarjatu prawniczego. 

Obowiązkiem protokulanta jest prowadzenie 
protokułu rozprawy i narady, i przygotowanie po

I trzebnego na posiedzenia materjału (akłów. ustaw 
i t. p.). 

ProŁokul rozprawy ma obejmować ozna~zenie 
sprawy, skład komple tu wedle nazwisk sędziów i pro
tokulanta, nazwiska obecnych przy rozprawie stron 
względnie ich zastępców i krótki przebieg rożprawy. 

Protokuł narady spisany być winien stosownie 
do przepisu § 11 ustęp 1 niniejszego regulaminu. 

Do .obowiązku protokulanta należy też zbadać. 
czy w powołanych referatach, datach ustaw, rozpo
rzqdzerl, wyroków i t. p. niema omyłki. 

§ 39. Członkom sekretarjatu mogą być w miar~ 
po trzeby przydzielane do załatwienia także sprawy 
adrninistrucyjn e i gospodarcze dotyczące l'iajwyższego 
Trybunału Administracyjnego. 

Prezes i izb IN porozumieniu z naczelnikiem se
kretarjatu prawniczego mogą im też poruczać przy
goto wanie vmiosków w poszczególnych sprawach pro
cesowych. 

§ 40. Członkowie sekretarjatu podlegają jako 
urzędnicy państwowi przepisom ustawy o służbie 
państwowo-c.ywilnej. 

Bibljotel<a. 

§ 41. Bib ljoteką zarządza urzędnik kancelaryj
ny przeznaczony przez naczelnika sekretarja tu praw
niczego. 

, Komplet sędziów, wybrany przez Zgromadzenie 
Ogólne, przedstawia Pierwszemu Prezesowi corocznie 
wykazy d zi eł , które dla bibljoteki zakupić należy i dla 
zakupna których w bud.i:ecie potrzebne kredyty mają 
być uzyskane. 

Kancelarje. 

§ 42. Kancelarja Najwyższego Trybunału ł\d
miąistracyjnego dzie li się na biuro prezydjalne przy 
Pierwszym Prezesie, oddział rachunkowy i kancelarj~ 
sądową. 

R. B i u r o P r e z y d j a l n e. 

§ 43. Do biura prezydjalnego należy przygo
towywanie spraw personalnych, administracyjnych 

gospodarczych Trybunału. 

B. O ,ddział rachunkowy. 

§ 44. Oddział rachunkowy źałatwia właściwe 
sobie czynności w myśl obowiązujących go przepi
sów i instrukcji. 

C. K a n c e I a r j a s ą d u. 

§ 45. Kancelarja sądowa dzieli się na dzien
. nik podawczy, regi str3turę i ekspedyturę. 
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Instrukcja dla kancelarji. 

§ 46. Zakres działania, podział czynności i spo
sobu urzędowania poszczególnych działów kancelarji 
(biuru prezydjalnego, oddziału rachunkowego i kan
celarji sądowej) określi instrukcja, którą wyda Pierw
śży Prezes. 

Komisja Dyscyplinarna. 

. ' § 47. Przy Najwyższym Trybunale F\dministra
cyjnym powalana będzie przez Pierwszego Prezesa 
Wyższa Komisja Dyscyplinarna, dla orzekania w spra
wach dyscyplinarnych członków sekretarjatu prawni-

'_,czego, urz~dników kancelarji i funkcjonarjuszów niż-
szych. -

Ferje. 

§ 48. Ferje Najwyższego Trybunału f\dmini
stratyjnego trwają od 15 czerwca do 15 września. 
W tym cząsie w miejsce izb czynne będą dla spraw 
nieci~rpiących zwłoki komplety ferjalne wedle uchwały 
Zgromadzenia Ogólnego. 

Postanowienia końcowe. 

§ 49. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu 
mogą być dokonane tylko w sposób określony wart. 32 
ustawy. 

631. 

Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych 

z dnia 25 kwietnia 1923 r. 

W przedmiocie kształtu znaków wodnych dla 
zakładów wodnych i urządzeń piętrzących wo

dę oraz sposobu ich ustawienia. 

Na mocy ust. (3) art. 65 ustawy wodnej z dnia 
19 września 1922 r. - (Dz. U. R. P. N2 102, poz. 936) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Znaki normalne, wskazujące wysokość do
puszczalnego najwyższego względnie najniższego sta
nu wody, tudzież znaki kontrolne ' winny być urzą
ązone i utrzymywane przez uprawnionego w ten spo
sób, aby były zabezpieczone od zmiany przypadko
wej lub umyślnej, tudz ież od zniszczenia wskutek 
działania wpływów atmosferycznych, przez karę, przed
mioty płynące, urwanie się brzegu i t. p. 

Znaki normalne należy ustawić w miejscu, sdzie 
wysokość . wody ma być unormowana, w ten sposób, 
aby woda dotykała ich bezpośrednio, aby dla inte
resowanych były dostępne i każdego czasu z łatwo
ścią mogły być observ,!owane. 

Jeżeli urządzenie do piętrzenia wody leży wod
ległości większej niż lh klm. od zakładu wodnego, 
lub też gdyby wykonanie niwelacji między urządze
niem do piętrienia wody a zakładem było bardzo 
utrudnione, wtedy należy ustawić jeden znak wodny 
przy urządzeniu do piętrzenia wody, a d rugi przy 
zakładzie wodnym. Jeżeli z jednego kanału robo
czego korzysta kilka zakł21dów wodnych należy dla 
każdego zakładu założyć: osobny znok. 

Przy jazach stałych nie mających urządzeń do 
regulowania wysokości spiętrzenia wody, należy znak 
normalny tak ustawić powyżej jazu, aby oznaczał 
dozwoloną wysokość korony jazJl i wznosił się do 
równej z nią wysokości. ' 

Przy jazach ruchomych i przy jazach stałych 
przelewowych . ze - śluzami gruntowemi, górna po
wierzchnia znaku normalnego -winne: równać się wyso
kości wody, po której przekroczeniu mają być ot'war
te śluzy lub części ruchome jazu . 

§ 2. Znak normalny dla oznaczenia najwięk- 
szej dozwolonej wysokości wody na leży urządzić w je
den z następujących sposobów: 

a) Jeżeli brzeg jest skalisty lub nad brzegiem 
stoi mur ciosowy na zaprawie wapiennej lub cemen
towej, można osadzić na nich jako znak poziomą 
klamrę metalową, przynajmniej pięćdziesiąt centy
metrów długą, przyczem górna krawędź klamry ozna
cza dopuszczalny stan wody. 

Przy klamrze należy umieścić pionową podział
kę centymetrową o długości kilku decymetrów w ten 

-sposób, aby zero tej podziałki znajdowało się w rów
nej wysokośc,i z górną powierzchnią klamry. Po
działka ta będzie służyć do odczytywania przekroczeń 
dozwolonego piętrzenia wody. 

Jeżeli niema w pobliżu gruntu skalistego, ani 
muru ciosowego na zaprawie, a zakład wodny lub 
urządzenie piętrzące wodę jest wykonane z materja
łów trwałych - można znak wodny osadzić na sa
mem urządzeniu, a jeżeli piętrzenie wody dotyka 
w bardzo małym stopniu interesów dobra publiczne
go lub praw cudzych można osadzić znak wodny na . 
urządzeniu, chociażby było wykonane z mniej trwa
łego materjału n. p. na słupie drewnianym śluzy. 

b) Jeżeli niema ani gruntu skalistego, ani mu
ru ciosowego na zaprawie i nie można osadzić zna
ku na zakładzie wodnym lub urządzeniu do piętrze
nia wody, należy urządzić znak wodny w następują
cy sposób: 

Wykopuje się, jako wcięcie w brzeg, dół o głę 
bokości zależnie od stanu zamarzania gruntu 1.0 do-
1.5 m. poniżej stanu wody, który ma być unormo
wany i zabija się kafarem aż do zupełnej stałości, 
grubszym końcem w dół pal dSbowy lub z innego 
również trwałego drzewa, impregnowany, poterowa: 
ny lub opalony. Pal powinien być gruby conajmniej 
25 cm" a długi zależnie od stałości gruntu najmnie] 
21/2 m. i okuty u dołu żelaznym trzewikiem. 

Pal należy uciąć poziomo w takiej wysokości, 
aby górna powierzchnia płyty metalowej, którą na
leży osadzić na głowie pala, równała się dokładnie 
z dozwoloną wysokością piętrzenia wody. Pod płytą 
n a l eży umieścić 2 wstęgi metalowe 40-60 mim sze
Toki e, a conajmniej 4 mim grube, wpuszczone na 
krzyż w głowę pala, . wygięte na brzegach głowy, po
prowadzone wzdłuż bocznej powierzchni pala aż do 
dna dołu i tu odgięte poziomo na długości conaj
mniej 30 centymetrów. Wstęgi te mają być przybite 
gwożdzi?lmi do bocznej powierzchni pala. Płyta po
winna być conajmniej 6 do 10 mim gruba, nakry
wać całą głowę pala i mieć 4 wystające paski, które 
zagina się i przybija gwoźdZiarni do bocznej po
wierzchni pala. Na końce wsteg od gięte poziomo 
na dnie dołu nale ży polożyć .podwójny krzyż z ezte-


