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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
13 kwietnia N226. Rok 1935. 

T R E S C: 
USTAWY: 
Po~.: 176 -z dnia 22 marca 1935 r. o zmlame ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autor skiem • 438 

177-z dnia 26 marca 1935 r. o Inwalidzkim Sądzie ·Adminis tracyjnym . 44U 
178-z dnia 26 marca 1935 r. o uwolnieniu od odpowiedzialności karnej w sprawach o przestępstwa 

podatkowe 441 
179-z dnia 26 marca 1935 r. o dodatkowych kredytach na rok 1932/3 3. 443 
180-z dnia 26 marca 1935 r. o dodatkowych kred ytach na rok 1933 / 34. 443 
181-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 18 marca 1932 r. o wykupie gruntów, 

podlegających ustawie w przedmiocie ochrony drobnych dzierżawców roln yc h . 444 
182-z dnia 26 marca 1935 r. o sprzedaży, zamianie i bezpłatnem odstąpieniu niektórych nierucho-

mości państwowych 445 
183-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji umow y handlowej międzv Rządem Rzeczypospo-

. litej Polskiej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielki ej Brytanji i Północnej Irlandji, podpi sa-
nej w Londynie dnia 27 lutego 1935 r. 447 

184-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konw encji handlowej i nawigacyjnej między Rze-
cząpospolitą Polską a Republiką Cze skosłow acką , podpisanej w Pradze dn ia 10 lutego 1934 r. 447 

185-z dnia 26 marca 1935 r. w spraw ie ratyfik acji protokółu doda t~{Qw ego do konwencji handlowej 
i 'nawigacyjnej między Rze c ząpo spo litą Polską a Republiką Czeskoslowac ką z dnia 10 lutego 
1934 r .. podpisanego w W arszawie dnia 8 lutego 1935 r. . • 448 

186-z dnia 26 marca 1935 r. w spraw ie ralyfikaC'ji prowizorycznego porozumienia handlowego między 
Polską a Hiszpanją z dn ia 2 listopada 1934 r. 448 

187-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji: l) układu dodatkowego do konwencji handlowej 
polsko-szwajcarskiej z dnia 26 czerw ca 1922 r., podpisanego wraz z listami A i B i protokółem 
końcow ym w Bernie dnia 3 lutego 1934 r., oraz 2) porozumie.nia w formie not, wymienionych 
w Warszawie w dniach 30 marca i 20 kwietnia 1934 r. między Rządem Polskim a Rządem 
Szwajcarskim w sprawie clenia tł oków do silników spalinowych. 448 

188-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji traktatu przyjaźni, handl owego i osiedleńczego 

mIędzy Rzecząpospolitą Polską a Cesarstwem Abisynji, podpisanego w Paryżu dn ia 26 grudnia 
1934 r. 449 

189-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia celnego między Rzecząpospolitą 
Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Rad z dnia l grudnia 1934 r. . 449 

190-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji protokółu taryfowego polsko-norweskiego, podpi-
sanego w Warszawie dnia 8 stycznia 1935 r. 449 

191-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie rat yfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską 
a Rzeszą Niemiecką o wzajemnej wymianie towarowej, podpisanego wraz z załącznikiem w War-
szawie dnia 11 października 1934 r. • 450 

192-2 dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfik acji układu między Rzecząpospolitą Pul ską a Rzeszą 

Niemiecką w sprawie wykupu obligacyj za chodnio-pruskich, podpisanego w Berlinie dnia 10 listo-
pada 1934 r. 450 

193-z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Re-
publiką Łotewską, doty czącego ubezp i eczeń społecznych, podpisanego w Rydze dnia 20 grudnia 
1934 r. 450 

194~z dnia 26 marca 1935 r. w sprawie ratyfikacji konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Bułgarii, podpisanej wraz z protokółem końcowym w Sofji dnia 22 grudnia 
1934 r. 451 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 
Poz.: 195-z dnia 11 kwietnia 1935 r. o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 

1934 r. w sprawie zakazu przywozu niektórych to~arów 451 
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ROZPORZĄDZENIA MINISTRA: 

Poz.: 196-Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o oznaczeniu instytucyj kredytu długoterminowego, uprawnio-
nych do dokonywania konwersji . 451 

197-Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o ustaleniu listy związków rewizyjnych, zrzeszających spół
dzielnie kredytowe, których wierzytelności nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 marca 
1933 r. o ulgach w zakresie oprocentowania i terminów spłaty wierzytelności hipotecznych oraz 
przepisom rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 2. dOla 24 października 1934 c. o kon. 
wersji i uporządkowaniu długów rolniczych 451 

176. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

Jącej treści: 

USTAWA 
Z dnia 22 marca 1935 r. 

O zmianie ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie 
auŁorskiem. 

Art. 1. W ustawie z dnia 29 marca 1926 1'~ 
Q prawie autorskie~ (Dz. U. R P. Nr. 48, poz. 286$ 
W brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
PQ&politej z dnia 11 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R P. 
Nr. 36, poz. 318) wprowadza się następujące zmiany 
i uzupełnienia: 

1) wart. 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
"Dzieła z zakresu wszystki9h sztuk graficznych 

i plastycznych: rysunkowe, malarskie, rytownicze, li
tograficzne, rzeźbiarskie, grawerskie, architektonicz
ne;; :,clzieła sztuki zdobniczej, stosowanej do rzemiosł 
i przemysłu, bez względu na ich rodzaj, rozmiary 
i wartość materjału, zdjęcia fotograficzne lub otrzy
lllan.e w podobny do fotografji sposób, ilustr~cje 
naukowe, mapy i inne pomoce naukowe. W tern 
wszystkiem korzystają z ochrony zarówno wykona
n~e ostateczne, jak prowadzące do niego ~zkice, ry
sunki, plany, modele, projekty."; 

~ą wart. 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
;,Utwory sztuki mimicznej (pantomina), ryt

micznej {choreograf ja), żywe obrazy, produkcje ki
nematograficzne i tym podobne; utrwalone w sce
narjuszach, rysunkach, fotografjach lub choćby tylko 
W pamięci pewnej liczby osób."; 

3) art. 2 otrzymuje brzmienie: 
"Opra.cowanie cudzych utworów, jak: tłuma

czenie, przeróbka, przystosowanie, transpozycja na 
inną technikę artystyczną, układ muzyczny, prze
róbka na muzyczne instrumenty mechaniczne, prze
niesienie na film kinematograficzny i t. p., są również 
przedmiotem prawa autorskiego. Wykonywanie ta
kie'go prawa zależy od zezwolenia twórcy oryginału 
(zależne prawo autorskie). Zezwolenie jest zbędne. 
gdy prawo autorskie co do oryginału wygasło. Ze
zwolenie traci moc, jateli opracowanie nie ukazało 
się w przeciągu laŁ pięciu. 

Wymóg uzyskania zezwolenia nie sŁosuje się 
do dzieł, które mają cechy samodzielnej twórczości, 
chociaż podnietę do nich dał utwór cudzy."; 

4) wart. 4 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 
,,21 proste informacje dziennikarskie (wiadomo

Ści bieżące, dział drobnych wypadków i t. p.)"; 

= 

5) wart. 13 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 
,,1) przedrukowywać w prasie aktualne dysku

syjne artykuły prasowe na tematy ekonomiczne, po
lityczne lub religijne, jeżeli zostały one ogłoszone beZ 
zastrzeżenia" ; 

6) wart. 13 pkt. 5) otrzymuje brzmiepie: 
,,5) rozpowszechniać wydane dzieło przez od

najmowanie egzemplarzy, wygłaszanie wykładów, 
recytacje, jeśli się te recytacje odbywają nie w ce
lach zarobkowych, chyba że autor ich wyraźnie za
bronił. Wydany utwór sceniczny wolno wystawiać, 
lecz nie w teatrze i nie w celach zarobkowych"; 

7) wart. 14 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 
,,2) rozpowszechniać wydane dzieła muzyczne 

przez odnajmowanie egzemplarzy, przez wygłaszanie 
wykładów z produkcjami jedynie objaśniającemi, 
przez wykonywanie samego dzieła, jeżeli za to wy
konywanie nie pobiera się opłaty lub nie ma ono na 
celu innej korzyści materjalnej, albo jeżeli wykona
nie stanowi część składową . obchodu narodowego 
lub też, jeżeli towarzystwo muzyczne urządza wy
konanie dzieła wyłącznie dla swych członków. Nie 
wolno wszakże wykonywać dzieła scenicznego w 
teatrze."; 

8) art. 15 na wstępie otrzymuje brzmienie: 
"W zakresie utworów rysunkowych, malar

skich, graficznych, · rzeźbiarskich, architektonicznych 
i fotograficznych wolno, pod warunkami art. 16:"; 

9) w art. 1.5 pkt. 2) otrzymuje brzmienie: 
,,2) umieszczać . reprodukcje w dziełach nauko

wych, w podręcznikach i katalogach muzealnych lub 
używać ich do objaśnienia wykładów, jeżeli utwory 
zostały wydane, albo wystawione są stąle w taki 
sposób, że każdy może je oglądać;"; 

10) po art. 15 wprowadza się art. 15;1 treści na
stępującej: 

"Art. 151
• Minister Wyznań Religijnych i Oświe

cenia Publicznego mOŻe ze względów wyts~ej uży
teczności upoważnić do rozpowszechniania wydane
go dziełazapomocą środków radjofonip;nychlub ra
djowizyjnych, choćby twórcy lub nabywcy iph praw 
nie udzielili swego ze;lwolenia. 

. Orzeczenie Ministra WyzI}ań Religijnych 
i Oświecenia PubliczI}ego zarazem ustala należne za 
to llPoważnienie słus:i;ne odszkodowanie i ' poWinno 

. być doręczone na piśmie twórcy lllb nabywcy jego 
praw. 

Orzeczenie może być wykonane przez osobę 
upoważnioną dopiero po wypłaceniu odszkopowR.fl.!ą 
lub złożeniu go do depozytu sądowego. 
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w ciągu miesiąca od dnia doręczenia orzecze
nia twórca lub nabywca jego praw mogą w drodze 
powództwa wniesionego do sądu okręgowego, wła
ściwego :ze względu na siedzibę qsoby upoważnio
nej, żądą.ć poclwyższeniil odszkodowania. Wniesie
nie powództwa nie wstrzymuje wykonania orzecze
nią. ... , 

11) wart. 16 usL 1 otrzymuje brzrnl!;mie: 
"Opracowanie, rozpowszli!chnianie, zapożycza

nie z cudzych utworów, przewidziane wart. 2 · qraz 
wart. 13 - 15" dozwolone są tylko pod warunkiem 
wyraźnego podania źródła opracowania, zap()życze
nia, rozpowszechniania i wymienienia twórcy." j 

12) art. 23 otrzymąje brzmhmie: 
"Art. 23. Prawo autorskie można przenosić na 

inne osoby przez czynności prawne między żyjącymi 
lub na przypadek śmierci; w braku rozporządzenia 
ostatniej woli prawo to przechodzi na dziedziców 
ustawowych. Umowy, dotyczące przeniesienia 
prawa autorskiego, winny być pismem stwierdzone."; 

13) po art. 27 wprowadza. się art. 271 treści 
następującej: 

"Art. 271
• Jeżeli przy sprzedaży oryginalnego 

dzieła sztuki plastycznej sprzedawca uzyskuje ceaę 
przewyższającą więcej niż o połowę cenę nabycia, 
twórca i jego ' spadkobiercy przez cały czas trwania 
prawa autorskiego mają prawo do dwudziestoprocen
towego udziału we wspomnianej przewyżce poną.d 
połowę. Zrzeczenie si~ zgóry tego prawa ze strony 
twórcy lub jego spadkobierców nie ma skutków 
prawnych. 

Za zwrot udziałów W przewyżce odpowią.da 
przed uprawnionym sprzedawca. 

Udowodnienie ceny kupna i następnej ceny 
sprzedaży jest obowiązkiem uprawnionego."; 

14) art. 34 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 34. Nakładca nie może bez zezwolenia 

twórcy przenosić swych praw na inne osoby, chyba 
że je przenosi razem z przedsiębiorstwem, lecz i w 
tym przypadku twórca ma prawo zabronić przenie
sienia w stosunku do swego niewydanego dotąd 
dzieła, jeżeliby wyszły na jaw fakty, wobec któryćh 
wydawnictwo zaszkodziłoby poważnie dobrej sławie 
twórcy. 

Uważa się, że twórca udzielił zezwolenia, jeżeli 
nie sprzeciwił się przeniesieniu w ciągu dwóch mie
sięcy od otrzymania zawiadom,ienia o zamierzonem 
przeniesieniu. 

Twórca, zabraniający nakłą.dcy przeniesienia 
praw na inną osobę wraz z przedsiębiorstwem, ob()
wiązany jest zwrócić otrzymane już za swój utwór 
wynagrodzeąie," ; 

15) uchyla się art. 48; 
16) po art. 50 wprowaclza się artykuły 50\ 502 

i 503 treści następującej: 

"Art. 501
• Jeżeli twórca zezwala na przenie

sienie swego utworu na instrumenty mechaniczne, to, 
Vi braku umowy odmiennej, uważa się, że zezwolenie 
nie opeimuje uprawnienią. do publicznego wykony
wania dzieła za zapłatą lub dla jakiejkolwiek ko-
rzyści materjalnej. . 

Przepis powyższy stosuje się także w przvoad
kaCA, gdy przy przeniesieniu dzieła została ~okona
na jego przeróbka, uzasadniająca ze względu na twór-

czą działalność powstanie zależnego prawa autor
Ękiego. 

Art. 502
• Zezwolenie na przeniesienie dzieła na 

film kinematograficzny obejmuje, w braku umowy 
odmiennej, uprawnienie do publicznego wykonywa
nia filmu. 

Art. 503
• Zezwolenie na publiczne wykonywa

nie dzieła nie obejmuje, w braku umowy odmiennej, 
zezwolenia na rozpowszechnianie dzieła zapomocą 
radjofonji lub radjowizji. 

-'posiadacze głośników lub innych podobnych 
urządzeń, nawet umieszczonych w miejscu publicz
nem, mają prawo, bez odrębnego wynagrodzenia dla 
twórców, używać Wspol1111ianych urządzeń przy od
biorze dzieła rozpowszechnianego zapomocą radjo
fonji lub radjowizji."; 

17) w art. 58 w ust. 1 wprowadza się zamiast 
J?owołania "art. 13 - 15" powołanie "art. 13 - 151

"; 

. H~) wart. 59 dodaje się ust. :2 treści następu
jącej: 
- "Niezależnie od osób, wymienionych w ustępie 
poprzedzającym, po śmierci twórcy może wnieść po
zew samodzielny z art. 58 Prokuratorja Generalna 
Rzeczypospolitęj Polskiej w interesie publicznym, na 
polecenie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe~ 
cenia Publicznego. Po.zew może również obejmować 
żądanie pokutnego,"; 

. 19) po a)."t. 60 wprowadza się nagłówek: 
"Postępowanie zabezpieczające", poczem nowe 

artykuły 60t, 602
, 60 3 treści następującej: 

"Art. 60~ , W sprawach o roszczenia z zakr€su 
prawa autorskiego ma zastqsowanie art. 859 ko
deksu postępowania cywilnego, choćby chodziło 
o zabezpieczenie roszczeń pieniężnych. 

Art. 602
• Jeżeli naruszenie prawa autorskiego 

nastąpiło w miejscu, w które m niema siedziby sądu 
okręgowego, zarządzenia tymczasowe, dotycz·ąc'e · za
bezpieczenia przed wytoczeniem powództwa, może 
wydać także sąd grodzki, który byłby miejscowo 
właściwy do rozpoznania sprawy. 

Art. 840 kodeksu postępowania cywilnegÓ sto-
suje się odpowiednio. . 

Art. 603
• Postanowienie sądu grodzkiego o za-

bezpieczeniu powództwa nie ulega zaskarżeniu. . 
Sąd okręgowy, do którego wpłynął pozew w 

terminie wyznaCZQnym (art. 840 k. p. c.), zarządzi 
na wniosek pozwanego natychmiast rozprawę celem 
powzięcia postanowienia o utrzymal1iu w mocy lub 
uchyleniu zarządzenia tymczasowego."; 

20) art. 61 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 61. Kto wbrew przepisom ustawy niniej

szej wkracza w wyłączne prawa twórcy lub jego 
następcy prawnego, podlega karze aresztu go sz~
ściu miesi~cy lub grzywny do dziesięciu tysięcy zło
tych albo opu tym karom łącznię. 

Sporządzający kopję z cudzego utworu sztuki 
plastycznej podlega karze tylko wtedy, gdy trudni 
się takiem kopjowaniem zarobkowo:'; 

21) art. 62 o.frzymuje brzmien.ie: 
"Art. 62. !Nakładca, ~tóry bez wiedzy twórcy

zamawia, i sporządzający nakład, który bez wieq'zy 
twórcy wytwarza większą liczbę egzemplarzy utwo
ru, a.niżeli mu dozwolono, podlega karze a·res'zŁu do 
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dwóch lat lubgrzyw:ny do pięćdziesięciu tysięcy 
złotych; albo obu tym karom łącznie."; 

22} art. 63 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 63. Kto przywłaszcza sobie cudze au

to~stwo, podlega karze aresztu do jednego roku lub 
grzywny do dziesięciu tysięcy złotych, albo obu tym 
karom łącznie."; 

23} art. 65 ,otrzymuje brzmienie: 
"Art. 65. Do śdgania z oskarżenia 'Prywatne

go są uprawnione teo.sohy, 'którym w danym przy
padku 'Służy prawo do -skargi cywilnej. Uprawnienie 
to nie przysługuje Prokuratorji Generalnej Rzeczy
pospolitej !Polskiej w przypadkach, gdy występuje na 
zasadzie art. 59 ust. 2."; 

24} uchyla się art. 66, 67, 68 i 74; 
2S} art. 75 otrzymuje oznaczenie 691 i zostaje 

umieszczony po art. 69. 

Art. 2. Upoważnia się Ministra Sprawiedli
wości do wydania jednolitego teks,tu ustawy z .dnia 
29 marca 1926 r. ,o 'prawie auŁorskiem (Dz. U. R. P. 
Nr. 4,8, poz. 286) z nową numeracją artykułów, 
z uwz'ględnieniem zmian, wynikających z ro~porzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 kwiet
nia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, po'z. 318), z ustawy 
niniejszej oraz 'z innych przepisÓ:wobowiązujących. 

Art. 3. ,Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrnwi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłos'zenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: W. Sławek 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Micha/owski 
Minister Wyznań Reiigijnych 

i Oświecenia Publicznego: W. Jędrzejewicz 

177. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jące i treści: 
USTAWA 

z dnia 26 marca 1935 r. 

O Inwalidzkim Sądzie Administracyjnym. 

Rozdział I. 

Organiz~cja. 

Art. 1. (1) Przy Najwyższym Trybunale Admi
nistracyjnym tworzy się Inwalidzki Sąd Administra
cyjny, jako sąd szczególny, powołany do orzekania 
o legalności orzeczeń, wydanych w sprawach zao
patrzeń inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
osób pozostałych po tych inwalidach, po poległych, 
zaginionych i zmarłych w związku ze służbą woj
skowa, 

(2) Inwalidzki Sąd Administracyjny nazywany 
będzie w dalszych przepisach ustawy niniejszej "Są
dem". 

Art. 2. (1) Sąd wydaje wyroki w imieniu Rze
czypospolitej Polskiej. 

(2) Językiem sądowym jest język polski. 

Art. 3. (1) Sąd składa się z Przewodnicząceg~ 
jego zastępcy oraz potrzebnej liczby sędziów i ław
ników. 

(2) Przewodniczącego i sędziów Sądu deleguje 
Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Admini
stracyjnego z pośród sędziów Najwyższego Trybu
nału Admnistracyjnego, Zastępcą Przewodniczące
go Sądu jest wyznaczony przezeń sędzia. 

(3) Ławników powołuje na okres roczny Pre
zes Rady Ministrów w dwóch grupach: w grupie 
urzędników i w grupie inwalidów; w grupie urzędni
ków z pośród posiadających ukończone wykształce
nie prawnicze urzędników (pracowników kontrakto
wych), podległych Ministrowi Skarbu i Ministrowi 
Opieki Społecznej, za zgodą właściwego Ministra, 
w grupie inwalidów na wspólny wniosek Ministrów: 
Skarbu i Opieki Społecznej, z listy kandydatów, 
przedstawionych przez stowarzyszenia inwalidów, 
rozciągające swą działalność na obszar całego Pań-
stwa. . 

Art. 4. Ławnikiem w grupie inwalidów może 
być tylko inwalida wojenny lub wojskowy, obywatd 
polski, który korzysta w pełni z praw cywilnych 
i obywatelskich, jest nieskazitelnego charakteru, 
ukończył 30 lat, posiada co najmniej średnie wy
kształcenie i włada językiem polskim w słowie i pi
śmie. Od zajmowania tego stanowiska wyłączeni są: 
członkowie Sejmu i Senatu, posłowie Sejmu Śląskie
go oraz funkcjonarjusze państwowi i zawodowi woj
skowi w służbie czynnej, 

Art. 5. (1) Ławnicy są w sprawowaniu swego 
urzędu niezawiśli. . 

(2) Ławnicy składają przed objęciem urzędu 
przed Przewodniczącym Sądu następujące przyrze
czenie: 

"Przyrzekam, że na powierzonym mi urzędzie 
ławnika Inwalidzkiego Sądu Administracyjnego bę
dę sumiennie i gorliwie spełniał powierzone mi obo
wiązki, poświęcając im całą swą wiedzę i doświad
czenie, a sprawiedliwość bezstronnie zgodnie 
z przepisami prawa wymierzał", 

Art. 6. Z urzędnikiem, który pełni funkcje 
ławnika, może być w czasie pełnienia tych funkcyj 
rozwiązany stosunek służbowy tylko na jego prośbę, 
albo w drodze postępowania dyscyplinarnego lub w 
wykonaniu wyroku sądowego. 

Art. 7. (l) Prezes Rady Ministrów może odwo
łać ławnika przed upływem czasu, na który został 
powołany: 

l} na własne jego żądanie; 
2) gdy utraci jeden z warunków, wymaganych 

prawem dla ob;ęcia urzędu ławnika; 
3) dla dobra wymiaru sprawiedliwości. 
(2) Odwołanie w przypadkach, przewidzianych 

w pkt. 2) i 3), może nastąpić tylko na podstawie 
orzeczenia kolegjum sędziowskiego (art. 10 ust. (2)). 

Art. 8. Sędziowie ponoszą odpowiedzialność 
dyscyplinarną według przepisów o Najwyższym Try
bunale Administracyjnym. 




