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USTAWA 

z dnia 27 czerwca 1950 r. 

o ustroju adwokatury. 

Art. 3. Wykony wanie zawodu adwokackiego odb}"
wa się w zespołach adwokackich lub indywidualnie. 

Art. 1. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i apli
kantów adwokackich. 

Art. 4. Organami adwokatury w rozumieniu ni
niejszej ustawy są: Naczelna Rada Adwokacka oraz 
organy wojewódzkich izb adwok-'ackich. 

Art. 5. Zwierzchni nadzór nad działalnością ad
wokatury sprawuje Mii~ister Sprawiedliwości. Art. 2. Adwokatura 'vv~półdziała z sądami i inny

mi władzami w ochronie porządku prawnego Polski 
Ludowej i powołana jest do udzielania pomocy praw
nej zgodriie z prawem i interesem mas pracujących. 

Art. 6. Minister Sprawiedliwości uchyla uchwały 
organów adwokatury, sprzeczne z prav\I'em lub zagra
żające interesowi publicznemu. 
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Art. 7. 1. Minister Sprawiedliwości może rozwią
zać organ adwokatury, który przez swe działani€ lub 
zaniedbanie narusza prawo lub zagraża interesowi pub
licznemu. 

., W tym przypadku Minister Sprawiedliwości 
m ianuje tymczasowy organ, k tóry pełni swe czynności 
do czasu ukonstytuowania się nowego organu. 

·Art. 8 .. Minister Sprawiedliwości określi w drodze 
rozporządzenia: 

1) przepisy o wynagrodzeniu adwokatów za wykony
wanie czynności zawodowych, 

.2) wzory pieczęci dla organów adwokatury oraz dla 
komisji dyscyplinarnych i weryfikacyjnych. 

Art. 9. Minister Sprawiedliwości wyda w drodze 
zarządzenia regulaminy, przewidziane w niniejszej usta
wie, jeżeli ustawa nie przekazuje ich wydania organom 
adwokatury. 

Art. 10. 1. Minister Sprawiedliwości może ozna
czyć w drodze zarządzenia liczbę adwokatów i aplikan
tów adwokackich dla poszczególnych wojewódzkich izb 
adwokackich oraz ustalić plan terenowego rozmieszcze
n ia adwokatów i aplikantów adwokackich na obszarze 
tych izb. . 

2. Minister Sprawiedliwości może wyznaczyć ad
wokatowi siedzibę w miejs'cowości będącej . siedzibą 
sądu. 

Art. 11. Stanowiska VI organach adwokatury ob
sadzan e są na jeden r ok. 

Art. 12. 1. Adwokat, powołany na członka orga
nu adwokatury, komisji dyscyplinarnej lub weryfika
cyj110j, nie może odmówić obj~cia tego stanowiska. 

2. Minister Sprawiedliwo,<ici może z ważnych po
w c;dów zwolnić adv"okata ze stanowiska, określonego 

w ust . 1. 

lb·t. 13. T ermin do wniesienia środków odwoław
czych, przewielzianych w niniej<:zcj u stawie, wynosi dni 
czternaście od dnia doręczenia orzeczenia. 

• R o z d z i a ł 2. 

Wojcwódz!de izby adwokackie. 

Art. 14. 1. Adwokaci i aplikanci adwokaccy, ma
jący siedzibę na obszarze wlaściwości sądu apelacyjnego, 
stanowią wojewódzką izbę adwokacką. 

n \Voje, •• ódzka izba adwokacka ma osobowość 

prawną· 

Art. 15. Siedzibą w ojewódzkiej izby adwokackiej 
jest siedziba sądu apelacyjnego. 

Ad. Hi. Organami wojewódzldej izby adwokackiej 
S": 

1 I walne zgromadzenie, 
~) rada adwokack~ , , 
3) komisja rewizyjna. 

Art. 17. 1. Prawo udziału w walnym zgromadze
niu służy 'członkowi woj ewódzkiej izby adwokackiej, 
jeżeli nie jest zawieszony w czynnościach zawodowych. 

2. W walnym zgromadzeniu można uczestniczyć 
tylko osobiście. 

Art. 18. Do zakresu działania walnego zgromadze
nia należy: 

1) wybór członków rady adwokackiej i komisji rewi
zyjnej, 

2) uchwalanie budżetu izby i ustalan ie wysokości 
składki rocznej na p otrzeby izby, 

3) rozpatrywanie i zatwięydzanie corocznych sprawo
zdań z działalności rady adwokackiej, 

4) zatwierdzanie - po wysłuchaniu wniosków komisji 
rewizyjnej - zamknięć rachunkowych i udzid a~lie 

radzie adwokackiej absolutorium. 

Art. 19. 1. Uchwały walnego zgromadzenia w spra
wie wyboru członków rady adwokackiej i komisji re
w izyjnej oraz w sprawie budżetu i składki rocznej pod
legają zatwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości . 

2. Uchwały te uzyskują moc prawną, jeżeli Mi
n ister Sprawiedliwości w terminie miesięcznym ocl za
wiadomienia nie odmówi ich zatwierdzenia. 

3. W razie niezatwierdzenia vvyboru człoal, ó-"" 
rady adwokackiej lub komisji r ewizyj nej Minis ter 
Sprawiedliwości może żądać zwołania walnego zgro
m adzenia dla ponownego wyboru albo powołać innych 
członków w miejsce niezatwierdzonych. 

4. VI razie niezatwlerdzenią uchwały w spr<:"''lie 
budżetu lub składki rocznej rada adwokacka pobiera 
składki roczne i inne dochody oraz czyni wydatki 
w granicach, ustalonych dla roku poprzedzającego. 

Art. 20. 1. Walne zgr'Jmadzenie zwołuje dziekan 
rady adwokackiej . 

2. Walne zgromadzen'ie odbywa się w siedzibie 
izby. 

Art. 21 1. Zwyczajne walne zgromadzenie odby
wa się · raz do roku. 

2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie powinno być 
zwołane na żądanie Ministra Spra\viedliviości, rady 
adw okackiej , komisji rewizyjnej lub 1/ 3 członków izby; 
zgromadzenie będzie zwołane w ciągu sześciu tygodni 
od zgłoszenia żądania. 

Art. 22. Tryb zwoływania i odbywania walnych 
zgromadzeń określi regulamin, u chwalony przez. Na
czelną Radę AdwokaCKą i zatwierdzony przez Ministra 
Sprawiedliwości. 

Art. 23. Do zakresu działania rady adwokackiej 
należą wszystkie sprawy adwokatury, których ustawa 
nie zastrzega innym władzom lub organom. 

Art. 24. 1. Rada adwokacka składa się z siedmiu 
do piętnastu członków i z trzech do pięciu zastępców. 

2. W tych granicach regulamin określi liczbę 

członków każdej rady adwokackiej i ich zastępców. 

Art. 25. 1. R,ada adwokacka na swym pierwszym 
pos'iedze:1iu po zatwierdzeniu je j składu wybiera SJKl
śród swych członków dziekan a, wicedziekana, sekreta
rza i skarbnika. 

2. Ponadto rada adwokacka wybiera spośród ćiłon. 
ków izby delegatów do komisyj dyscyplinarnych. 
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3. O dokonanym wyborze rada adwokacka zawia
damia Ministra Sprawiedliwości, Naczelną Radę Adwo
kacką oraz prezesa i prokuratora właściwego sądu ape
lacyjnego. 

Art .. 2. 1. Do ważności uchwał rady adwokackiej 
wymagana jest obecność większości jej członków, w tym 
dziekana lub wicedziekana. 

2. ąchwały rady adwokackiej zapadają większo
ścią głosów; w razie równości głosów przeważa głos 

przewodniczącego. 

Art . . 27. 1. Rada adwokacka prowadzi listę adwo
katów i listę aplikantów adwokackich. 

2. Rada adwokacka zawiadamia Ministra Sprawie
dliwości o zmianach w tych listach. 

Art. 28. 1. Uchwała rady adwokackiej, dotycząca 
bezpośrednio poszczególnych osób, powinna zawierać 

uzasadnienie faktyczne.i prawne. 

2. Od uchwały r ady adwokackiej służy zaintere
sowanemu odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, gdy 
przedmiotem uchwały jest: 

1) odmowa wpisu na listę adwoKatów lub aplikantów 
adwokackich, 

2) skreślenie z listy, 
3) przeniesienie siedziby adwokata lub aplikanta do 

innej miejscowości, 

4) tymczasowe zawieszenie adwokata w wykonywaniu 
czynności zawodowych, 

5) odmowa zezwolenia na utworzenie zespołu adwo
kackiego, 

6) rozwiązanie zespołu adwokackiego. 

3. Od uchwały rady adwokackiej w innym przed
miOcie służy zainteresowanemu odwołanie do Naczelnej 
Rady Adwokackiej. 

Art. 29. 1. Dziekan reprezentuje radę adwokacką, 
kieruje jej pracami, przewodniczy na jej posiedzeniu 
oraz wykonywa inne czynności, przewidziane wniniej~ 
szej ustawie. 

2. Wicedziekan jest stałym zastępcą dziekana. 

Art. 30. Tryb urzędowania rad adwokackich i ko
misji rewizyjnych oraz sposób i ter min uiszczania skła
dek rocznych określi regulamin, uchwalony przez Na
czelną Radę Adwokacką i zatwierdzony przez Ministra 
SpraWiedliwości. 

Art. 31. Rada adwokacka może przekazać ustar.o
wionym w tym celu delegatom wykonywanie niektórych ' 
czynności w miejscowościach, oddalonych od siedziby 
izby; delegatów powołuje rada adwokacka spośród 

miejscowych członków izby. 

Art. 32. Do zakresu działania komisji rewizyjnej 
należy kontrola działalności finansowej i gospodarczej 
rady. adwokackiej. 

Art. 33. 1. Komisja rewizyjna składa się z tr~ch 
członków i dwóch zastępców. . 

2. Komisja rewizyjna wybiera -Spośród swych 
członków przewodniczącego i jego zastępcę. 

.. 
R o z d z i a ł 3. 

N aC7:elna Rada Adwokacka. 

Art. 34. 1. Do zakresu działania Naczelnej Rady 
Adwokackiej należy: 

1) koordynowanie działalności wojewódzkich izb ad-
wokackich, 

2) nadzór nad działalnością izb, 

3) rozstrzyganie odwołań od uchwał rad adwokackich, 
4) udzielanie na żądanie Ministra Sprawiedliwości 

opinii o projektach aktów prawodawczych, 
5) uchwalanie budżetu Naczelnej Rady Adwokackiej . 

oraz określanie udziału poszczególnych izb w p~ 
,~ krywaniu jej wydatków budżetowych. 

2. Siedzibą Naczelnej Rady'"Adwokackiej jest War
szawa. 

Art. 35. Naczelną Radę Adwokacką twor~ą cizie
kani rad adwokackich oraz przybrani przez nich ualsi 
członkowie w liczbie siedmiu spośród adwokatów, ma
jących siedzibę w Warszawie. 

. Art. 36. Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze 
swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarb
nika. 

Art. 37. Naczelna Rada Adwokacka zawiad.'~mia 
:Ministra Sprawiedliwości o osobach przybranych do 
jej składu i o jej ukonstytuowaniu się. 

Art. 38. Organem wykonawczym Naczelnej Rady 
Adwokackiej jest Wydział Wykonawczy. 

Art. 39. 1. Do zakresu działania Wydziału Wy-4 
konawczego należy: 

1) rozstrzyganie odwołań od uchwał rad adwokackich, 

2) rozstrzyganie spraw, 
Wykonawczemu przez 

, stra Sprawiedliwości 
kacką. 

przekazanych Wydziałowi 

regulamin albo przez lVlini
lub Naczelną Radę AdwOo-. 

2. Uchwały YVydziału Wykonawczego, lXIwzięte 
w zakresie określonym w ust. 1, mają moc uchwał Na
czelnej Rady Adwokackiej w pełnym składzie. . • 

Art. 40. Regulamin, uchwalony przez Naczelną 
Radę Adwokacką i zatwierdzony przez Ministra Spra
wiedliwości, określi skład i sposób powołania Wydziału 
Wykonawczego oraz tryb urzędowania Naczelnej Rady; 
Adwokackiej i jej Wydziału Wykonawczego. 

Art. 41. Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej, 
dotycząca bezpośrednio poszczególnych osób, powinna 
zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

..Art. 42. 1. Naczelna Rada Adwokacka uchyla 
udlwały rad adwokackich, sprzeczne z prawem lub za
grażające interesowi publicznemu. 

2. Przepis ustępu poprzedzającego nie dotyczy 
uchwał, od których służy odwołanie do Mini~tra Spr.,. 
wiedli wości. 
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R o z d z i a ł . 4. 

\ 
Wpis na listę adwolu~iów. 

" • 

Art. 43. 1. Na listę adwod:aWw może być wpi
sany ten, kto: 

l) daje n;kojml ę wykonywania zawodu adwokata 
zgodnie z zadaniami adwok ,,~ury w PoLce Ludowej, 

2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni 
z praw publicznych i obywatelskich praw honoro
wych oraz ma pe1óą zdolność do czynności praw
n ych, 

3) jest nie:skazite1nego charakteru, 
4) uk.ończył wyi sze studia prawnicze z przepisanymi 

egzaminami., 
5) odbył dwuletnią ;;.p!ikację adwokacką, zak011.CZoną 

złożeniem egzaminu. adwokackiego. 

2. Ubiegaj ący gję o wpis na listę powinien obrać 
Eobic ~i~zibę w okręgu izby adwokackiej. 

Art. 44. Wymagan ia odbycia aplikacji adwokac
kiej i złożenia egzaminu ::: dwokackiego nie stosują 

się do: 

1) profesorów i docentów n auk prawniczych w pol
skich szkołach wyższych, 

2) osób, które co najmni ej przez trzy lata za]I1)owały 
stanowIska sędziowskie lub prokuratorskie w pow
s2€ehnyJll wymiarze sprawiedliwości lub wojskowej 
służbłe sprawiedliwości, albo też stanowiska sę

dziowskie VI sądach ubezpieczell. społecznych bądź 

stanowiska rzecż{ti.ka interesu publicznego lub jego 
zastępeów przy Trybunale Ubezpiec~ń Społecz
n ych, 

3) osób, które posiadają kwalifikacje sędziowskie i co 
n ajmniej przez trzy lata r zajmowały stanowiska 
prezesa, wiceprezesa lub radcy , do spraw orzecz
nictwa w pal1stwowyC!1 komisjach arbitrażowych, 

4) pracowników Prokurato:rii Generdnej R. P., którzy 
po złożeniu egzal: u:nu referendarskiego pozostawali 
co najmniej przez trzy lata "IN służbie referendar
skiej. 

Art. 45. WyIll2ganie odbycia aplikacji adwokac
kiej nie stosuje się. do osób, które po odbyciu aplikacji 
Il()tarialnej , zakończonej przelljsanym egzaminem, po
zostawały co najmni€j przez t-rzy lata na stanowisku 
nok.~iusza. . 

ht. 46. 1. Minister Sprawiedliwości może zwolnić 
ubiegająCego się ' o wpis na listę adwokatów od wyma
gań, wskazanych wart. 43 pkt 4 i 5. 

2. Minister Sprawiedliwości może uzależnić takie 
zwolnienie od złożenia egzaminu adwokackiego . . 

Art. 47. 1. '0 wpisie na listę adwokatów decyduje 
rada adwokacka. 

2. Rada ad-,vokacka może uzależnić wpis od obr:1-
nia przez ubiegającego się siedziby w miejscowości, 

wyznaczonej przez radę, jeżeli wymaga tego koniecz
ność prawld~Qwego r ozmi0Gzczenia ac~wckató,,! dla za
pewnienia ludności należytej pomocy pj.'awnej. 

• Art. 48. Wpis na listę adwokatów l1waźa się za 
dokonany, jeżeli Minister Sprawiedliwości nie spl'ze-

C:wl :::ię w~)isowi w ciągu dni t r zydzi,estu od podania 
mu do wiadomości uchwały r a dy adw~kackiej. 

Art. <W. Adv!okat jest ob:::w]c;z3.ny przed rozpo
. czę(;lem wykonywania czynności z8 wod::rwych złożyć 
wohec dziEkana ślubowanie tr2~cl następu j ą&ej: 

"Ślubuję uroczyście "IN mojej pracy adw~kata przy~ 
czyniać ~ię ze wszystkich sił do ochrooy i umacniania 
porządku prawnego Państwa L udowego, któremu wier
nosci zawsze dochowam, ob:1wl .. ;zki adwokata wypełniać 
gorlbiJ!e, s umiennie i zgodnie z prz;:.pisam~ prawa, do
chować tajemnicy zawodowej, a w postępowaniu moim 
kierować się zasadami godności, uczciwości i. sprawie
dliwości społecznej ". 

li o z d z i a ł 5. 

Prąca zawodowa aÓ;,-/cKata. 

Art. 50. 1. Praca zawodowa adwokata polega na 
udzielaniu pomocy prawD ej , a w s;::ezególności n a obr o
nie i zastęp.st\vie s t ron prz:3d sądami w granicach, za
kreślonych pr zepisami pr:lvvnymi, a nadto - jeżeli 
przepisy nie wyłączają zastępstwa adwokackiego
przed urzędami i instytucj ami prawa publicznego, jak 
również na udzielaniu pon::d i opinii prawnych oraz 
opracowywaniu aktów prawnych. 

2. Adwokaci mogą być powoływani do wykonywania 
czynności, sprawowaaych pod nadzorem władz pań-
stwowych. . 

Art. 51. VI sprawach, należących w pierwszeJ m
s tancji do właściwości sądu apelacyjneQO, może brać 
udział tylko adwokat , któr emu Minister Sprawiedliwo
ści udzieli na to zezwolenia, mając na względzie wy
m agania szcz~gólnej rękojmi w tych sprawach. 

Art. 52. l. Adwokat może odmówić pomocy praw
nej tylko z ważnych powodów. 

2. Wątpliwości co do udzielenia lub odmowy po
mocy prawnej rozstrzyga rada adwokacka, a w przy-, 
padkach niecierpiących zwłoki - dziekan. 

3. W sprawach, w których pomoc praWIia ma 
z mocy przep"sów nastąpić z urzędu, zwol'nić adwokata 
od udzielenia tej pomocy może tylko władza, która go 
wyznaczyła. 

Art. 53. 1. Adwokatowi nie wolno udzielić po
mocy: .prawnej, jeżeli udzielił jej stronie przeciwnej 
w tej samej bądź związanej z nią sprawie; nie wolno 
mu l'ównież udzielić pomocy prawnej w sprawie, 
w której brał udział z ramienia władzy publłcznej. 

2. Adwokatowi nie wolno udzielić pomocy praw
nej, która koliduje z ogólnym interesem gospodarki 
uspołecznionej. 

Art. 54. Adwokat, wypowiadając pełnomocnictwo, 

jest obowiązany jeszcze przez dwa tygodnie pełnić swe 
obowiązki, jeżeli nie nastąpiło wczesme.J6ze objęcie 
sprawy przez innego adwokata lub zwolnienie ze strony 
kli~ta. 

Art. 55. Adwokat jest obowiązany zachował: w ta
jemnicy ws;:yst'ko, o czym dowiedział si~ z tytułu wy
konywania zawodu adwokackiego. \ 

I 

. t 



, 

Dziennik Ustaw Nr 30 335 - Poz. 275 

Ad. 56. 1. Adwokat korzysta przy wykonywaniu 
zawodu adwokackiego z wolności słowa i pisma w gra
nicach, zakreślonych zadaniami adwokatury, przepis{l
mi prawnymi i rzeczową potrzebą. 

2. Nadużycie tej wolności, stanowiące sciganą 

z oskarżenia prywatnego zniewagę strony, jej pełno
mocnika lub obrońcy, świadka albo biegłego, podlega 
ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej . 

3. Wszelkie inne nadużycie tej wolności ścigane 
będzie w drodze sądowej i dyscyplinarnej. 

Art. 57. Za udzielenie pomocy prawnej należy się 
adwokatowi wynagrodzenie, którego wysokość określają 
przepisy o wynagrod,zeniu adwokatów za wykonywanie 
czynności zawodowych, jeżeli przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej. 

Art. 58. Adwokat jest obowiązany prowadzić akta, 
które odzwierciedlają przebieg każdej powierzonej mu 
sprawy i wykonane w niej czynności .. 

Art. 59. Adwokat jest obowiązany przechowywać 
dokumenty, powierzone mu przez klienta, w ci 'ągu lat 
t rzech od dokonania ostatniej czynności w sprawie, 
chyba że przed upływem tego czasu wezwał klienta 
listem poleconym do odbioru dokumentów, a · klient 
w ciągu sześciu miesięcy nie zastosował się do tego 
wezwania. 

Art. 60. 
wokata pod 
łecznym. 

1. Rada adwokacka kontroluje pracę ad
względem zawodowym, etycznym i spo-

2. Szczegółowe przepisy o wykonywaniu tej kon
troli określi regulamin. 

3. Przepisy o kontroli pracy adwokató"\,, będących 
obrońcami wojskowymi. zostaną wydane w porozumie
niu z Ministrem Obrony Narodowej. 

Art. 61. Dziekan może w drodze porządkowej 

udzielić ostrzeżeni a członkowi i~by, który dopuscił się 
drobniejszego uchybienia, . nie dającegop'ódstawy do 
wszczęcia postępowan~ <Jyscyplinarnego. 

Art. 62. 1. Z zawodem adwokata nje wblnc łą-
czyć stanowiska: 

1) pracownika państwowego, 
2) sędziego, prokuratora i asesora sądowego, 
3) żołn ierza zawodowego w służbie czynnej, 
4) notariusza i asesora . notarialnego. ' 

. 2: Zakaz łączenia stanowisk nie dotyczy stano
vriska nauczyóela i praco,,,-'nilm muld. 

3. Z zawodem adwokata wolno łączyć czynności 

r adcy pra\vnego we v"ładzach ' pailstvvovvych , jedn ost
kach gospodarki Uspołecznionej i organizacjach spo
łecznych . 

Art. 63. 1. Adwok atowi n ie wolno objąć stano
w iska lub podejmować się zajęcia, kolidującego z za,. 
d aniami adwol';atury lub z wykonywaniem za·,,'odu 
adwokackiego. 

2. Adwokatowi, pełniącenm czynności radcy pra\v
nego we władzach państwowych, nie wolno podejmo
wać sIę udzielania prawnej pomocy osobie fizyczn ej lub 
przedsiębiorstwu nieuspołecznionemu. 

Art. 64. Adwokat z3",-iaclomi niezwłocznie radę 

adwokacką o obj ęciu stanowiska lub zajęcia zarobko
wego, nie polegającego na wyk<>nywaniu zawodu ad-

\ 

wokata .. NJe dot:>-:czy to działa1n.ości naukowej, peda
gogiczneJ, literackieJ, artystyc:óne j i publicystycznej. 

. Art. ~,5. 1. A~wokat pOWinIen zamieszkiwać 
l prOWad2l1C kancelanę w obranej przez siebie siedzibie. 

2. " Rada adwokacka mOże z \vażnych powodów 
zezwoh~ adwokatowi na zamieszkanie w pobliżu miej
sCOWOŚCi, , w której ma siedzibę. ' 

Art. 66. 1. Adwokat może za zgodą rady adwo
kackiej przenieść siedzibę do innej miejscowości w okrę
gu swoj ej izby. 

2. Rada adwokacka może nakazać adwokatowi 
prz~mi~sien~e. ~edziby do innej miejscowości w okręgu 
wOJ~WOdz~.leJ izby .ad~!okackiej, jeżeli wymaga tego 
komecz,?osc zapewmema ludności należytej pomocy 
prawnej. 

3. Przepis ustępu poprzedzającego nie stosuje się 
do adwokata, zajmującego' stanowisko nauczyciela lub 
pomocniczej siły naukowej w pańshvowej szkole ' wyż
szej, jeżeli mdnister, któremu dana szkoła podlega, 
stwierdza konieczność zatrudnienia go na tym stano
wisku. 

Art. 67. 1. Adwokat może przenieść siedzibę do 
okręgu innej izby . za zgodą rady adwokackiej izby, 
w której ma siedzibę oraz rady adwokackiej izby, do 
której zamierza si ę przeniesć. 

2. W przypadku wyraż:mia zgody na p rzeniesienie 
siedziby przez obie rady adwokackie następuj e skre
ślenie adwokata z listy adwokatów dotychczasowej izb.v 
oraz wpisanie go na l istę adwokatów izby, do której 
adwokat przenosi siedzibę. 

Art. 68. Adwokat, przenosząc sie<l7..ibę lub wyda
lając się z niej na czas ponad szetć tygodni, ustanowi 
innego adwokata swym zastępcą i zawiadomi o tym 
radę adwokacką. 

Art. 69. 1. Rada adwokacka ~stanowi z urzędu 
zastępcę dla adwokata W przypadku skreślenia go z li
sty lub zawieszenia w czynnościach zawodowych. 

2. Rada adwokacka może również ustanowić' za
stępcę dla adwokata, który czasowo nie ma możności 
wykonywania zawodu lub nie usta..'1owił zastępcy 

w przypadku, określonym wart. 68. 
.., 3. Uchwała rady zastępuje substytucję, udzieloną 

przez adwokata. 
4. Zastępca zawiadomi niezwłocznie klientów za

stępowanego adwokata o przyjęciu zastępstwa. 

Al·t. 70. Strój adwokatów podczas rozpraw okre
śla r egulamin. 

R o z d z i a ł 6. 

Zespoły adwokadde. 

Art. 71. Adwokaci mogą w celu wykonywania za
wodu łączyć się w zespoły adwokackie. 

Art. 72. Zespoły adwokackie torują drogę wyż
szym uspołecznionym formom wykonywania czynności 
zawodowych adwokatury i mają za zadanie organiz0-
wanie udzielania pomocy prawnej ze szczególnym 
uwzględnieniem upr:zJystępnienia ' tej pomocy ludnosci 
pracującej. 



Dziennik Ustaw Nr 30 :336 

Art. 73. Do, szczególnych obowiązków zesp' tłu 
nale-i:y: 

1) podnoszenie pozIomu ideologicznego i zawodm;'vego 
członków zespoiu, 

2) kontrola pracy zawodowej członków zespołu. , 
Art. 74. 1. Do powstania zespołu potrzebne jest 

z~zwolenie rady adwokackiej. 
2. Utworzenie _ zespolu rada adwokacka wpi::>uje 

do prowadzonego przez siebie rejestru zespołów. 

Art. 75. 1. Minister Sprawiedliwości okre5li 
w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy, do
tyczące tworzenia, organizacji, funkcjonowania i roz
)vlązania zespołów adwokackich, prowadzenia ich re
jestru, ,nadawania im osobowości prawnej, sposobu 
przyjmowania spraw i przydzielania czynności cZ!OI:
kom zespołów, trybu __ przyjmowania wynagrodzenia od 
klientów i jego wypłaty adwokatom oraz sposobu do
konYVJania potrąceń na koszty administracyjne i inne, 
dokonywania rozliczel1 z tytułu zastępstw pomiędzy 
adwokatami i prowadzenia rachunkowości. 

2. Przepisy te, jeżeli dotyczą -obrońców wojsko
wych jako członków zespołów, będą wydane w poro
zumieniu z Ministrem Obrony Narooowej. 

Art. 76. Przepisu art. 73 pkt 2 i przepisów rozpo
rządzenia, wydanego na podstawie art. 75 ust. 1, nie 
stosuje się w zakresie wykonywania przez' członka 
zespnłu czynności zawodowych radcy prawnego (art. 62 
ust. 3). 

R o z d z i a ł 7. 

Społeczne biura pomocy prawnej. 

Art. 77. Rady adwokackie prowadzą w odpowied
niej ilości społeczne biura p<Jmocy prawnej, których 
zadaniem jest zapewnienie pomocy prawnej szerokim 
rzeszom pracujących na warunkach szczególnie przy
stępnych. 

Art. 78. Minister Sprawiedliwości określi w dro
dze regulaminu organizację i sposób funkcjonowania 
społecznych biur pomocy prawnej. 

R o z d z i a ł 8. 

Skreślenie z listy adwokatów. 

Art. 79. 1. Rada adwokacka skreśli adwokata 
:z listy wskutek: 

1) śmierej , 

2) zgłosz0nia wyEtąpienia z adwokatury, 
3) przeniesienia siedziby do innej wojewódzkiej izby 

advJ"okackiej, 
4) utraty obywatelstwa pQlsl,iego, 
5) utraty z mocy wyroku sądc"vego praw publicznych 

i obywatelskich praw honorowych albo prawa YłY
kcmywania zaw'odu, 

6) ubezwłasnowolnienia, 
7) braku rękojmi wykonywania zawodu adwokata 

z~;odnie z zadaniami adwokatury w Polsce Ludowej, 
8) TIiezaniechania mimo wezwania rady adwokackiej 

zajęcia, którego nie wolno łączyć z zawodem ad
wokata, 
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9) orzeczenia dyscyplinarnego o wydaleniu z adwo
katury. 

2. Adwokat nie może być skreślony z listy w czasie 
toczącego się przeciwko niemu postępowania dył;cypli
narnego. 

Art. 80. Fl.3da adwokacka może zawiesić tymcza
sowo adwokata w czynnościach 2~nvodowych w przy
padku wszczęcia postępowania o jego ubezwłasnowol
nienie. 

Art. 81. W przypadku, przewidzianym wart. 79 
ust. 1 pkt '7 rada adwokacka poweźmie uchwałę o skre
śleniu z listy bądź z wlasnej jnicjatyvvy, bądż wskutek 
polecenia Naczelnej Rady Adwokackiej lub Ministra 
Sprawiedliwości. 

R o z d z i a ł !J. 

Aplikacja adwokacka. 

Art. .82. Na listę aplikąntów adwokackich może 

być ,vpisany ten, kto odpowiada wymaganiom art. 43 
ust. 1 pkt 1-4 i nie jest zwolniony od obowiązku od
bycia aplikacji adwokackiej. 

Art. 83. 
odpowiednio 
i 79 ust. 2. 

Do apiikantów adwokackich stosuje się 
przepisy art. .46-49, 53, 55, 56, 60-67 

Art. 8-1. Aplikant adwokacki nie może bez zezwo
lenia rady adwokackiej podejmować się zajęć ubocz
nych. Nie dotyczy· to działalności naukowej, pedago
gicznej, literackiej, artystycznej i publicystycznej. 

Art. 85. 1. Aplikacja adwokacka polega na za
znajomieniu się ze wszystkj:I'1i działami czynności ad" 
wokackich oraz z zasadami wykonywania zawodu ad-
wokata. 

fi ~ 

2. Ogólne kierownictwo kształcenia aplikantów 
należy do rady adwokackiej. 

3. Regulamin, uchwalony przez Naczelną RadE: 
Adwokacką 'i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedli
wości, określi zasady i sposób k.,.<;ztałcenia aplikantów, 
zakres egzaminu adwokackiego, tryb jego przeprowa
dzenia i skład komisji egzaminacyjnej. 

Art. 86, 1. APlikacja adwokacka powinna odby
wać się w zespołach adwokackich. 

2. Za zgodą rady adwokackiej aplikacja może 

odbywać się u adwokata, wykonywaj-ącego zawód in
dywidualnie, jeżeli daje on rękojmię należytego wy
kształcenia i wychowania zawodowego aplikanta. 

3. Siedzibą aplikanta jest ' siedziba zespołu adwo
kackiego lub adwokata, pod którego kierunkiem apli
kant odbywa aplikację. 

Art. 87. Dziekan dokonywa przydziału aplikanta 
do zespołu adwokackiego, uwzględniając w miarę moż
ności życzenia kierownika zespołu i aplikanta. 

Art. 88. 1. Kierowanie pracą aplikanta, przydzie
lonego do zespołu adwokackiego, należy do kierownika 
.zespołu. 
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. 2; Z,espół płaci aPli'f(towi wynagrodzenie według ' 
norm, które ustala rada dwokacka. 

, -
Art . 89. Kierownik zespołu może w drodze po

rządkowej udzielić ostrzeienia aplikantowi, który do
puścił się drobniejszego uchybienia, nie dającego jeszcze 
podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

Art. 90. Aplikant adwokacki mOże zastępować ad
wokatów, należących do zespqlu, w sądach i urzędach 
z wyjątkiem sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego. 
Upoważnienia do zastępstwa udziela aplikantowi za 
zgodą kierownika zespołu . adwokat, który prowadzi 
sprawę· 

Art. 91. 1. Aplikant adwokacki, odbywający apli
kację u adwokata, wykonywającego zawód jndywidu
alnie, jest obowiązany pracować w jego kancelarii 
i pod jego kierunkiem. 

2. Adwokat kieruje pracą aplikanta · i płaci mu 
wynagrodzenie według , norm, które ustala rada adwo
kacka. 

Art. 92. Aplikant adwokacki, odbywający aplika
cję u adwokata, wykonywającego zawód indywidualnie, 
może żastępowa~tego adwokata w sądach i urzędach 
z wyjątkiem sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego 
na mocy szczególnego w każdej sprawie upoważnienia. 

Art. 93. 1. Rilda adwokaclm skreW aplikanta 
łlrlwokackiego z listy wskutek: 

1) okoliczności, wymienionych war t. 79 ust. 1, 
2) nieprzystąpienia bez. usprawiedliwionej przyczyny 

ci o egzaminu adwokackiego w ciągu roku od za
kmlczen ia aplikacji lub do ponownego egzaminu 
w terminie, wyznaczonym przez komisję egzami
nacyjną. 

2. n ada adwokacka mOże ponadto skreślić z list y 
a~likanta, który w ciągu dwóch lat od daty złożenia 
e[(lamin;.I adwokackiego nie został wpisany na' listę 

adwokatów. 

Art. 94. Przepisy o zawieszeniu adwokatów w czyn:.. 
nościach zawodowych stosuje się odpowiednio do apli
kanta adwokackiego, przy czym czasu trwania zawie
'szenia aplikanta w czynnościach nie zalicza się do 
ckresu obowiązkowej aplikacji. 

.. 
R o z d z i a ł 10. 

Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

Art. 95. Adwokaci ' i aplikanci adwokaccy podle
p.ją odpowiedzialności · dyscyplinarnej za postępowa

nią sprzeczne z intere.\óem mas pracujących, z zasadami 
· prawa,słmreności lub godności, bądź też za naruszenie 
swych obowiązków zawodowych: 

Art. ·96. 1. Kary dyscyplinarne są następujące: 
1) upomnienie, 
2) nagana, 
3) zawieszenie w czynnościa~h zawodowych na okres 

od trzech miesięcy do lat dwóch, 
4) wydalenie · z adwokatury. 

2. Adwokat i aplikant adwokacki, przeciw ·któ
remu toczy się postępowaiue dyscyplinarne lub karne, 

może być tymczasowo zawiesżony w czynnościach za
wodowJ ch, jeżeli tego wymaga in teres publiczny. 

Art. 97. 1. Poslępow~nie dyscyplinarne toczy ' się 
n iezale:iilie od postępowania karnego o ten sam czyn, 
może cno jednak być zawieszone do czasu ukOJiczenia 
postępow'ania k arnego. 

2. Nie można wszczynać · postępowania dyscypli
narnego z I?,owodu czynu, związanego ze sprawowaniem 
urzędu l ub m andatem publicznym, zanim wlatciwa 
wradza d21!icyplinarna l~ sąd l<arny nie w yda orze
czenia . 

Art. ·98. 1. Ppstępówan ia dyscyplinarnego nie 
wszczyna się; a wszczęte umarza się, jeżeli za!':zla oko
liczność, która według kodeksu postępowania k arnego 
wyłącza ściganie. ' 

2. W razie śmierci obwinionego przed ukOl1cze
niem postępowania dyscyplinarnego postan owien ie 
o . umorzen iu traci moc i postępowanie t oczy się 

-nadal, jeżeli tego znżąda w t erminie d'Numiesięcznym 
od dnia zgonu obwinionego jego małżonek , k rewny 
w linii pI'ostej, brat lub slOstra, 

Art. !>g. 1. Nie można wszcząć p ost::;p,owan:a 
dyscyplinarnego, jeżeli od chwili popełnienia przewinie
nia upłynęło lat plęC. 

2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona ,prze
stępstwa, · przedawnienie dyscyplinarne nie nasi Qpu je 
wcześniej niż przedawnienie karne. . 

3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa kai da 
czynność organu, powolan ego do ścigania przewinienia. 

4. Przedawnienie dyscyplinarne nie biegnie w cza
sie, gdy adwokat 'z mocy ustawy nie może być pociąg
nięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

Art. 100. W sprawach dyscyplinarnych orzekają: 

1) wojewódzka komisja dyscyplinarna do spraw adwo
katów, jako pierwsza instancja, 

2) Wyższa Komisja Dyscyplinarna do spraw , adwo': 
katów, jako instancja druga i ostatnia. 

Art. 101. Pracami wojewódzkiej komisji d yscypJi- · 
narnej kieru je prezes, któr ego powołuje i oowołuje 
Minister Sprawiedliwości. ' 

Ad. 102. 1. Woj ewódzka komisja d yscyplinarna 
orzeka w kompletach, składających się z trzech człon

ków . 
2. Członkami kompletu orzekającego są: 

1) sędzi a, delegowany , przez prezesa sądu apelacyj
n 2go, jako przewodniczący, 

2) delegat wojewódz.kiej rady narodowej, 
3) delegat rady adwokack iej. 

3. Minister " Sprawiedliwości okrSśli w drodze za
rządzenia ilość komplet. orzekających w każdej wo
jewódzkiej komisji dyscyplinarnej, 

Ar t, 103. Od orzeczenia wojewódzkiej k omisji dy
scyplir "'nej służy odwołanie do Wyższej K omicj i Dy
scyplir , ~'nej do spraw adwokatów. 

Ar f. 104. Pracami Wyższej Komisji Dyscyplinar
nej kic ,"clje prezes, którego powołuje i odwołuje Mini
ster Sp"'awiedliwości. 

Art. 105. 1. Wyższa Komisja Dyscyplinarna orze
ka w składzie trzech członków - w tej liczbie jednego 



Dziennik Ustaw Nr 30 3::18 Poz. 275 

adwo!qłta - powołanych przez Ministra Spra,wiedli
W9SCl. Adwokata jako . członka korppletu orzekaj ące ~!,o 

powołuje Min~ter Sprawiedliwości spośród kandydatów, 
pl'Zedstawionych przez Naczelną Radę Adwokacką. 

2. Minister Sprawiedliwości określi w drodze za
rnądzenia ilość kompletów orzekających w Wyu>zej 
Komisji Dyscyplinarnej. 

Ań. 106. 1. Oskarżycielem przed wojewódzką ko
mi.słą dyscyplinarną jest rzecznik dyscyplinarny, ~y-
znaczony przez radę adwokacką. . 

2. W postępowaniu przed wojewódzką komisją 

dyscyplinarną może brać udział . jako oskarżyciel także 
prokurator, delegowany przez prokuratora sądu: apela
cyjnego. 

3. Udział prokuratora w postępowaniu jest nieza
leżny od udziału rzecznika dyscyplinarnego. 

Art; 107. Oskcwiycielem przed Wyższą Komisją 

Dys<wplinarną jest prokurator Sądu Najwyższego, de
leg.owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

Art. 108. Czynności kancelaryjne wojewódzk iej' 
komisji dyscyplinarnej prowadzi rada adwokacka, czyn 
nośoi zaś kaneelaryjne Wyższej Komisji Dyscyplinarnej 
- Naczelna Rada Adwokacka. 

Art. 109. Minister Sprawiedliwości określi w dro
dze rozporządzenia ~czegółowe przepisy o organizacji 
władz, powolan..ych do prowadzenia doch<Xtteń i orze
kania w sprawach dyS€yplinarnych adwokatów, oraz 
o trybie pestępowcmia dyscyplinarnego. 

RCłSQział 11. 

PN8pi6y przejjciewe i końe&w~. 

rut. Ut. Adwokaci wpisani na listę adwokatów 
w dniu wejścia w żyete niniejszej ustawy podiegają 

. weryfi~ac}i.. 

Ad. 111. 1. Dla przeprowadzen.ia weryfikacji 
tworzy się przy ka,żdej wojewódzkiej izbie adwokackiej 
wojewódzką komi* Wel'~ikacyiną, a ponadto Wyższą 
Komisję Weryfik·acyjną przy Ministrze Sprawiedli:
wości. 

2. Każda wo-jewódzka komisja weryfikacyjna oraz 
Wyższa Ko~ Weryf.:ikaoyjna składa się z p rezesa 
li. odpowiedni.ej id;ośei kompletów orzekających. 

3. Komplet or.zemjący stanowią przewodniczący 

i dwaj c2łonkawie - w te.j liczbie co najmniej jeden 
adwokat . , _ 

-±. Prezes kOłDlSji . kiler-1łj~" pracami, wydaje w mia
rę pGtrzeby zal'ządzertia C() do cz-ynności prz.y.gotowaw
czych, ustala tel'miny i pr'Zedmiot posiedzeń kompletów 
ol'az wyznac;~a sp-Fawo~dawców. 

Art. 112. 1. Minłster Spl'awiedl.iwości określi 

w drodze zar.aą.l,reJllia ilość c kompletów orzekających 

w każ-dej woj.ewódekiej komisji weryfikacyjnej 
i W WyŻ&Z~j KiGmi&ji We-r-yfi'R;RCyjnej. 

o M inister Spi'awł€dhw{}ści poweruje prezesów, 
przevlOdniczących i czł~wk~~etew wojewoozk.ich 
komisji w~~~ch OPaZ ,,:w..Y_łlej ~8ji Wery
fłka~ej. 

---~-----------:._------,--------

Art. 113. 1. Wojewódzka komisja weryfikacyji1a 
o rzeka: 

l) utrzymanie w mocy wpisu adwokata na listę albo 
2) skreślenie aciwokata z listy 

- zależnie od oceny, czy 'Neryfikowany jest godny 
\'vykonywania zawodu adwokata w Polsce Lu
dowej. 

? Komisja przeprowadza z urzędu . dowody, po
trzebne dla ustalenia okoliczności, które mają być pod.
stawą orzeczenia, stosując odpowiednio przepisy o po_ o 
stępowaniu administracyjnym. 

3. Przed wydaniem orzeczenia o skre~leniu adwo
kata z listy komisja umożliwi mu złożenie wyjaśnień 
ustnie lub na piśmie. 

4. Orzeczenie komisji wymaga uzasadnienia fak
tycznego i prawnego. 

Art. 114. 1. Od orzeczenia wojewódzkiej komisji 
weryfik"cyjnej o skreśl€niiu z listy służy zainteresowa
nemu adwokatowi odwołani e. 

2. Prokur atorowi sądu apelacyjnego sluży odwo-. 
łanie od każdego orzeczenia wojewódzkiej komisji we
ryfikacyjnej na korzysć lub na niekorzyść adwokata. 

3. Odwołanie rozpoznaje ·Wyższa Komisja Wery
fikacyjna, która orzeka ostatecznie w sprawie. 

Art. 115. Po uprawomocnieniu się orzeczenia we
ryfikacyjnego prezes wojewódzkiej komisji weryfika
cyjnej przesyła oap!s orzeczenia właściwej radzie adwo
kackiej w celu wykonania. 

Art. 116. Czynności kancelaryjne wojewódzkiej 
komisji weryfikacyjnej prowadzi rada adwokacka, 
czynności zaś kancelaryjne Wyższej Komisji Weryfi
kacyjnej - lVi...inisterstwo Sprawiedliwości. . 

Art. 117. Aplikanci adwokaccy, wpisani na listę 
aplik-antów adwokackich w dniu wejścia w życie ninie j
szej ustawy, podlegają weryfikacji przy od,:x:>wiednim 
stosowaniu przepisów o weryfikacji adwokatów . 

Art. 118. ' 1. Aplikanci adwokaccy, wpisani na list.ę 
aplikantów w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 
odbywają dalszą aplikację według przepisÓw tej usta
wy przy zaliczeniu im czasu dotychczas odbytej apli-

~a~ji. 
2.. Aplikimci adwokaccy, wpi...<>ani W dniu oglo

szenia ustaw y na listę aplikantów adwok::.ckich, mO~Ją 
być wpisani na listę adwol;:atów bez złożenia eGzam' J1u 
adwokackiego po odbyCiu rocznej aplikacji adwokacl:iej , 
je:heli odpowiadają wymaganio m, prz,=vlidzlanym w 
.art. 43 ust. 1 pkt l - 4. 

Art. 11 !ł. 1. Obrońcy sądowi, obr ol1cy karni 
obr,(Jńcy przy S'-1dach grodzkich, któr zy w dniu vveJ,ba 

w życie m mcJSzej ustawy posiadają upril\vn ienia do 
w ykonywania zawodu obrońców, będą w pisani na listę 
a dv,;okatów, j eżeli orzeczeniem, zapadłym w p ost t:po
w arnu weryfikacyjnym, b~dą uznani gooJlymi w yko
nywania zawodu adwokata w Polsce Ludowej. 

2. Obrońca , kt.óry w postępow,apju weryfika~yj
nym nie zestał uznany godnym Y'ykonywania zaw:odu 
adv;;ok at.a w P olsce Ludowej, traci u prawnienia do wy
kon :,: wan ia zawodu obFońey. 

~i . F :' :',!? isy o weryfikacJi adwokatów stosuje się 
odpowiednio. 



DEłeRnlkUataw Nr 30 

4.. Obrońca może wykonywać dotychczasowe 
uprawnienia zawodowe do czasu wpisania go na listę 
adwokatów, bądź teź do czasu utraty uprawnień za
~dowych w myśl ust. 2. 

Art. 120. Oooby, które zajmowały stanowiska sę

dziowskie w Najwyźszym 'Erybunale Administracyjnym, 
mogą być wpisane na listę advrokatów, jeż~li odpowia
dają wymaganiom, przewidzianym wart. 43 ust. 1 
pkt 1 - 4. 

.rt. 121. Przepis art. 44 pkt 4 stoouje się rówruez 
do osób, które przed dniem 1 stycznia 1950 r. zostały 
zwolnione od egza~inu referendarskiego, a po tym 
zwolnieniu pozostaw<ily co najmniej przez trzy lata 
w służbie referendarskiej w .Prokuratorii Generalnej 
R. P. 

Art. 122. Osoby, które pełniły cO najmniej przez 
trzy lata w okresie od dnia 22 lipc'a 1944 r. do dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy służbę referendarską 
w biurach (departamentach, wydziałach) prawnych pań
stwowych władz naczelnych na stanowiskach, związa-

, nych z pracami ustawodawczymi, mogą być wpisane 
na listę adwokatów, jeżeli odpowiadają wymaganiom, 
przewidzianym VI art. ' 43 ust. 1 pkt 1 - 4. 

Art. 123. Do dnia 31 grudnia 1955 r. adwokatowi 
wolno zajmować stanowiska, których w myśl art. ' 62 
nie wolno . łączyć z zawodem adwokata. W czasie po
zos tawania na tych stanow~kach adwokat nie wyko
nuje zawodowej pracy adwokata. 

&t. 124. 1. Minister Sprawiedliwości określi w 
drodze zarządzenia tryb zorganizow,ania pierwszych 
organów adwokatury i komisji dyscyplinarnych jak 
również termin przekazania im czynności dotychc~ 
wych władz w sprawacQ adwokatury. 

2. Dotychczasowe władze w sprawach adwokatury 
sprawują nadal swoje czynności do terminu, wskaza
nego w ust. 1, stosując dotychczasow,ę przepisy. 

3. Do spraw, przejętych przez nowe władze, a nie 
2akoBczonych przed dniem ich pnejęcia, stosuje się 
przepisy niniejszej ustawY. 

Art. 125. L Majątek dotychczasowej Naczelnej 
Rady Adwokackiej przejmie Naczelna Rada Adwolrocka, 
zorganizowana według przepisów niniejszej ustawy. 

2. Majątek i odrębne fundusze ok-ręgowych bb 
~dwokackich przechodzą na własność odpowiednich 
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wojewódzkich izb adwokackich. Jeżeli mają być roz
dzielone między kilka odpowiednich izb adwokackich 
1vIinister Sprawiedliwości dokona rozdziału. Orzeczeni~ 
Ministra gprawiedliwości stanowi tytuł przejścia włas~ ' 
ności. 

Art. 126. 1. Uchyla się: 

1) ustawę z dnia 4 maja 1938 r. Prawo o ustroju adwo
katury (Dz. U. R. P. N,r 33, poz. , 289), 

2) dekIet z dnia 24 maja 1945 r. o tymczasowych prze
pisach uzupełniających prawo o ustroju adwokatury 
(Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 25, poz. 146 i z 1946 r. 
Nr 49, poz. 278), 

3) dekret z dnia 8 lutego 1919 r . w przedmiocie prze
pisów tymczasowych o obrońcach sądowych i obroń
cach przy sądach pokoju (Dz. Pr. P. P. Nr 15, 

'poz. 205), 
4) art. 14 - 18 przepisów wprowadzających kodeks 

postępowania karnego. 

2. Wprowadza się następujące zmiany: 
1) w dekrecie z dnia 22 stycznia 1946 r. o wyjątkowym 

dopuszczaniu do obejmowania stanowisk sędziow
skich, prokuratorskich i notarialnych oraz do wpi
sywania na listę adwokatów (Dz. U. R. P. Nr 4, 

_ poz" 33): . 

a) w tytule skreśla się wyrazy "oraz do wpisywa
nia na listę adwokatów", -

b j skreśla się art. 3, 
c) wart. 4 po wyrazach "art. l" dodaje się wyraz 

"i" oraz skreśla się wyrazy "i 3", 
2) w dekre<:ie z dnia 22 lutego 1946 r. o rejestracji 

i przymusowym _ zatrudnieniu we władzach wymia
ru sprawiedliwości osób, mających kwal,ifikacje do 
objęcia stanowiska sędziego (Dz. U. R. P. z 1946 r. 
Nr 9, poz. 65 i z 1947 r. Nr 5, poz. 21) skreśla si~ 
art. 5 ust. 4. 

Art. 127. Wykonanie ustawy porucza się Mini
strowi Sprawiedliwości. 

Art. 128. Ustawa wchodzi w życie z upływem mie
siąca od dnia jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cy~ankiewjcz 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqlkowski 
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OOZPORZĄDZENIE :MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 12 lipca 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie ' o obowiązt:owym utrzymywaniu przez apteki publiczne nieldórycłi 
surowic i szczepicnek. 

Na podstawie art. 13 ust. l .ustawy z dnia 15 czerw
ca 1939 r. o publiC"mej służbie zdrowia (Dz. U. R. P . 
Nr 54, poz. 342) zarządza si~ co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Mini.stra Zdrowia. z dnia 
J 9 listopada 1948 r. o obowIązkowym u~mywanlu ~z 
apteki publiczne niektórych suroWlC i szczepIOnek. 


