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§ 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

okreiśli szczególne warunki dopuszczenia do służby, 
poza warunkami ogólnymi przewidzianymi w przepi
sach o. państwowej służbie cywilnej, zakres egzaminu, 
skutki niezłożenia egzaminu w ciągu pewnego czasu 
po ukończeniu służby przygotowawczej, władze mianu
jące i trY'h mianowania, wreszcie co do komorników -
także ich prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność dys
cyplinarną. 

§ 3. Od odbycia służby przygotowawczej i złoże
nia egzaminu wolni są aplikanci sądowi. 

• • 
Art. 155. § 1. Ro.z.porzącIzenie Ministra Sprawie-

dliwości określi ustrój i zakres działania sekretariatów 
sądowych ora-z innych urzędów administracji sądowej 
(rachuby, depozytów sądowych itd.), tudzież warunki 
szczególne przyjęcia urzędników kancelaryjnych i in
nych funkcjonariuszów, poza ogólnymi warunkami 
przewidzi,anymi w przepisach o państwowej służbie cy
wilne]. 

§ 2. W wypadkach określonych ustawami sekre
tarze spełniają samoistnie niektóre czynności sędziow
skie. Jeżeli strona nie poprzestaje na rozstrzygnięciu 

sekretarza, orzeknie sędzia lub sąd, do którego sekretarz 
należy. 

§. 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
określi strój urzędowy lub odznaki urzędników, komor
ników i innych -funkcjonariuszów sądowych przy czyn
nościach urzędowych. 

Art. 156. O ile ustawy inaczej nie stanowią, mają 
zastosowanie do sekretarzy, urzędników _ kancelaryj
nych i innych funkcjofl-ariuszów sądowych tudzież ' do 
komorndków i woźnych sądowych przepisy dotyczące 

funkcjonariuszów państwowych. 

Art. 157. Przy sądach mogą być ustan owieni biegli 
sądowi i tłumacze przysięgli. Bliższe w t ym względue 
postanowienia wyda Minister Sprawiedliwości. 

DZIAŁ V. 

Przepisy końcowe. 

Art. 153; Z dniem wej ścia w życie nill'iejszego 
prawa tracą moc wszystkie przepisy dotychczasowe, 
dotyczące przedmiotów unormowanych w tym prawie. 

Art. 159. § 1. Ławnicy wybrani na zasad~e art. 7 
§ 2 mog,!! również uczestniczyć w składzie sądów woj
skowych przy rpzpoznawaniu spraw osób cywilnych 
o przestępstwa, dla których z mocy przepisów rprawa 
przewidziana jest właściwość sądów wojskowych, przy 
czym przewodniczącym składu sądzącego jest sędzia 

wojskowy. 
§ 2. Przepisy art. 7 i przepisy, wydane na podsta

wie tego artykułu, stosuje się odpowiednio do ławni
ków cywilnych w sądach wojskowych. 

. Art. 160. Przepis art. 65 § 1 nie będzie stosowany 
w czasie trwania mocy obowiązującej dekretu Polskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 
1944 r. o upoważnieniu do tworzenia sądów i zmiany 
ich okręgów, a ponadto do przenoszenia sędziów na in
ne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 58) i de
kretu z dnia 14 maja 1946 r . o tymczasowym unormo
waniu stosunku służbowego funkcjOllariuszów państwO
wych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 22, poz. 139, z 1947 r. 
Nr 65, poz. 382 i z 1948 r. Nr 50, poz. 382). 

Art. 161._ Wykon:'.:1' 2 niniejszego. rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 
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OBWIESZCZENIE MINISTRÓW: PRACY I OPIEKI POŁECZNEJ, PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO, PRZE
MYSŁU LEKKIEGO, GÓRNICTWA, PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO, ' ŻEGLUGI, KOMUNIKA4 

CJI, BUDOWNICTWA ORAZ ZDROWIA 

z dnia 15 lipca 1950 r. 

-o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Prze
mysłu Lekkiego, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Sp~żywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budow

nictwa oraz Z.drowia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy. 

~ Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 dekretu Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 6 września 1935 r. o wy
dawaniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. Nr 55, 
poz. 305) prostuje się następujące błędy: 

W rozporządzeniu Ministrów: Pracy i Opieki Spo
łecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, 
Górnictwa i Energetyki, PrzemysłlJ Rolnego i Spożyw
czego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdro
wia z dnia 4 kwietnia 1950 r. w sprawie obsługi suwnic 
elektrycznych w zakładach pracy (Dz. U. R. P. Nr 25, 
poz. 223) w § 3 ust. 2 .,;;amiast ,,(§ 14)" powinno być 
,,(§ 12)", w § 27 w wierszu drugim zamiast "jeden na" 
POWilillO być "jeden nad", w § 33 ust. 5 w wierszu 

czwartym - po słowie "hamowania" należy skreślić 
przecinek. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 
Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 

K. Zemaitis 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister Górnictwa: R Nieszporek 
Minister Przemysłu Rolnego i Spoży>y.czego: 

, w z. J. Domańsk~ 
Minister Żeglugi: M. Popiel 
Minister Komunikacji: w z. R. Strzelecki 
Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R. Piotrowski 

Minister Zdrowia: w z. B. Kożusznik 


