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nionego - jego małżonek, krewny w linii prostej, brat 
ląb siostra. . 

Art. 91. 1. Rewizję nadzwyczajną od prawomocnego 
orzeczenia dyscyplinarnego może wnieść Minister Spra. 
wiedliwości, Prokurator Generalny PRL lub Prezes Na
czelneJ Rady Adwokackiej z powodu pogwałcenia 

, istotnych przepisów prawa lub oczywistej niesłuszności 
orzeczenia. • 

2. Rewizja nadzwyczajna na niekorzyść obwinionego 
D!.oże być wniesiona . w ciągu sześciu miesięcy od- daty 

. uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 
3. Rewizję nadzwyczajną rozpoznaje Sąd Najwyższy. 

Art. 92. 1. Nie można wszcząć postępowani,a dyscy
plinarnego. jeżeli od chwili popełnienia przewinienia ' upły

nęło trzy lata, a w wypadkach przew.idzianych wart. 8 
ust. 2 - sześć miesięcy. 

2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamióna przestępstwa. ' 

-przedawnienie dyscyplinarne nie następuje wcześ niej niż 

przedawnienie karne. 
3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czyn

ność organu powołanego do ś<;igania przewinienia. 
-t. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, je

tell od czasu jego popełnienia upłynęly trzy lata, a w 
wypadkach wymienionych w ~rt. 8 ust. 2 ..:.- dwa lata. 

Art. 93. Oskarżycielem w ' postępowaniu jest rzecznik 
_ dyscyplinarny. 

Art. 94. ,l. Usunięcie wzmianki o ukaraniu dyscy
plinarnym następuje z urzędu po upływie: 

l) trzech ' lat · od daty uprawomocnienia się orzeczenia 
dyscyplinarnego. orzekającego karę upomnienia, karę 
nagany lub karę pieniężną. 

2) pięciu lat od odbycia kary zawieszenia w czyn
nościach zawodowych lub wykonania kary przenie
sienia. siedziby, 

' leżeli adwokat lub aplikant adwokacki nie zostanie w 
tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczęte przeciwko 
niemu postępowanie dyscyplinarne. 

2. Nie usuwa się wzmianki o karze wydalenia 
a adwokatury. 

Art. 95. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu 

opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. w drodze rozporzą

dzenia. wyda szczegółowe przepisy o postępowaniu · dyscy-
plinarnym. . 

Dż i a ł IX 

Zmiany w przepisach obowiązująćych 
orazprzt'plsy przejściowe i końcowe. 

Art. 96. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Ko
deks postę.powania kdfnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96) drt. 550 
skresla się. 

Art: 97. 1. ' Adw'okaci i aplikallCl adwokaccy. wpiSani 
na listę w dniu wejścia w życie ustawy, są adwokatami 
i aplikantami w- rozumieniIJ prawa o adwokaturze. 

. 2. Aplikanci adwokaccy. wpisani na listę aplikantów 
przed dniem wejścia w życie ustawy odbywają dwuletnią 

. aplikację adwokacką. 

Art. 98. Członek zespolu adwokackiego. ,będący w 
dniu wejścia w życie ustawy w wieku . uniemożliwia
jącym członkostwo w zespole ·adwokackim. zachowuje 
pra,wo członkostwa do dnia 31 grudnia 1983 r. 

Art. 99. 1. Wymagań odbycia aplikacji adwokackiej 
nie stosuje się do osób, -c które po ukonczeniu wyższych 
studiów prawniczych zajmowały przez okres 'pięciu lat 
stanowisko radcy prawnego w pełnym wymiarze zatrud
nienia. 

2. Naczelna Rada Adwokacka w porozumieniu z sa
. morządem radcowskim określa w regulaminie zasady 

i tryb składania uzupełniającego egzaminu adwokackie
go pr~ez osoby wymienione w ust. 1. 

Art. 100. 1. Wybory organów izb adwokackich i de
legatów na Krajowy Zjazd Ad wokatury odbędą się w 
ciągu rOĘu od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2: Dotychczasowe organy adwokatury oraz organy izb 
adwokackich działają do cZasu ukonstytuowania się no
wo wybranych organów. 

Art. 101. 1. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 
1963 r. o ustroju adwokatury (Dz. U" Nr 57. poz. 309 
i z 1967 r. Nr 13. poz. 55). 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 
podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 w zakresie. w 
jair.im nie są sprzeczne z niniejszą ustawą. zachowują 

moc ,do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na 
podstawie niniejszej ustawy. 

Art. 102. Ustawa wchodzi w życie z dniem l paź
dziern*a 1982 r. 
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. z dnia 26 maja 1982 r. 

o zmla~le niektórych przepisów prawa karńego l prawa o wykroczeniach. 

Art. 1. W Kodeksie karnym wprowadza s ię ·'nastę- . 
pujące zmiany: 

1) wart. 5 § 3 wyrazy' ,,5.000 złotych" zastępuje się , 
wyrazami ,,20.000 zł9tych", . . 

2) - w art. 36 § 1 wyrazy "od 500 do 25.000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 5.000 do 100.000 złotych", 

3) wart. 36 § 2 wyrazy "od 500 do 1.000.000 złotych" 
zastępu~ się wyrazami "od 5.000 do 1.000.000 zło
tych", , 

4) wart. 31 § 1 wyrazy ,,1.000 złotych" zastępuje się 
. wyrazami ,,5.000 złotych", a' wyrazy "od 50 do 150 
złotych - wyrazami "od 200 do 600 zlotyeh" , 

,--

$) 'wart. 59 § 3 wyrazy ,;do 5.000 złotych" :zastępuje. 
się wyrazami "do 20;000 złotych", 

6) wart, 83 § 3 wyrazy .. od 100 do 300 złotych" za~ 

stępuje się wyrazami "od 400 do 1.200 złotych", 

1) wart. 84- § 2 wyrazy "od 1000 do 3.000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 4.000 do 12.000 złotych", 

B) wart. 120 § 9 wyruZy ,,100.000 zlotych" zastępuje 

się wyrazami ,,300;000 złotych", a wyrazy ,,200.000 
złot ych" ~ wyrazam( ,,600.000 złotych". 

'--o 
. Art. 2. § 1. W Kodeksie wykro.czeń wprowadza się 

następując~ zmi an y: 

l) wart. 1 wyrazy "do 5.000 złotych" zastępuje się. 
wyrazaini ' .. do 20.000 złotych", 

;2) . w . art. 10 § 2 wyrazy "od 50 do t 50 złotych" za,. 
litępuje się wyrazami, "od 200 do 600 złotych", ~ 

/ 
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3) wart. 23 wyraly "od 500 do 1000 złotych" zastę
puje się wyrazdmi "od 2.000 do 4.090 z:łutych", 

4) w aTt. 24 ,§ 1 wy razy "od 100 do 5.000 złot ych" za
stępuje się wyrazami "od 40U do 2U.OOO złlltys:h", 

5) W art. 25 § 1 wyrazy ,,1.000 złotych" wstępuje się 

wyrazami',,4.000 złotych". a wyrazy "od 50 do 150 
złotych" - wy razami "od 200 do 6UOzloI ych", 

6)w art. ,. 37 wyrazy ,,2.000 ilotych" zastępuje się wy
razami. ,,8000 z/ot ych". 

§ 2. Ilekroć ustawy przewidują za wykroczenie inne 
dolne lub górne granice grzywny niż wynikające z prze
pisów częsci ogólnej .Kodeksu wykroc'zeń. ustala się je 
w poczwórnej w YSvluisci. 

§ 3. Ilekroć' ustawy przewidują za wykroczenie dolną 
lub górną granicę nawiązki oraz okreśłają wlirtosćkwo- ' 
lową mienia. towaru oraz wyrządzonej szkody, ustala się 
ją w poczwórnej wyso~ości. ' 

Art. 3. W ustawie Z dnia 25 września 1981 r. o zwal
czaniu spekullicji (Dz. U. Nr 24. poz, 124) art. 6 sk!e
śla się. 

Art. 4 . . W Kodeksie postępowania ~ sprawach o wy
kroczenia wprowddla Się następ\!jące zmiany: 

l) w alt, 63 § 2 wyrtlzy "od 50 do 500 złotych" zastę

puje slę , wyrazailli "od 200 do 2.pOO złotych", 
\ 2)w ąrl. ' 64 § I wyrały "od 100 do 1.500 złot~ch" za
~ stępuje sfę wyralami "ou LOO do 3.000 złotych", 

3) wart. 136 § l wyrazy "od 50 do 300 złotych:' za
stępuje się wyrazami "od 200 do 1.200 złotych", 

a wyrazy "do 500 złotych" -- wyrazam' "do 2.000 
złotych", 

4} wart. 148 § 3 wyrazy "od 200 do 500 złotych" 
~astępuje , się wyrazami "od 800 do 2.000 złotych':. 

Art. 5 .. W Kodeksie karnym wykonawczym wart. 53 
§ I wyrazy ,,300 zł" zastępuje się wyrazami ,,25°/. naj
niższego wynagrodzenia miesięcznego pracowników %a
trudnionych w uspołecznionych zak/ddach pracy'" 

Art. 6. W prawie o ustroju sądów powszechnych 
(Dz ' U. z 1964 r. NI 6. poz. 40. z 19b1 r. Nr 13. poz. 55, 
z 1969 r. Nr 13. poz. 98, z 1974 r. Nr 50, 'poz. 316 oru 
z 1975 r: Nr 16. poz. 91 i Nr 34, poz. 183) wprowadza się ' 
ndstępujące zmiany: l -

l) wart. 29 § 1 wyrazy .. do pięCiuset złotych" zastę

puje się wyrazami "do 5.000 ziotyc-h", 'a wyrazy "do 
trzech dni" wyrażami "do siedmiu dni", 

2) wart .. 30 § 2 wyrazy "do tr,zech dni" zastę~uje siłł 
wyraz<tmi "do siedmIU dni". 

Art. 7. Ustawa wchodzi 
szenia.' 

w życie z dniem oglo-

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekff:tarz Rady Państwa: E. Dudfl 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINlSTROW 

z dnia 19 maja 1982 r. 

w sprawie rOlszerzenia zakresu świadczeń dla osób wy 1WDUjącycb pracę na rzecz przedsięblorsfw upowszech;' 
niania prasy I książki Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Kliiążka-Ruch" na ' podstawie umowy 

agency jDej. 

Na podstuwie art. 303 § ,2 w związku z art. 186 
§ 2 Kodeksu , pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24. poz. 141, 
z 19-JS r. Nr 16. poz. 91 t z 1981 r. Nr 6. poz. 23) oraz 
art. 38 pkt i ustawy ' z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubez
pieczeniu społecżnym osób wykonujących pracę na 
rzecz jędnostekgospodalki u~p,)lecznionej na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. ' z 1975 r. 
Nr 45. poz. 232. z 1976 r. Nr 40. poz. 235 oraz z 1971 r. 
Nr 32. poz. 140) zarząllza się. co następuje: 

§ 1. \ Do osób wykonujących pracę na rz~cz przed
siębiorstw upowszechniania prasy i ksiązki Robotniczej 
Spółdzielni Wydawniczej .. Prasa - Książka · Huch" na pod. 
stawie umowy _agencyjnej mają odpowiednio zastosą
;wanre p:zepisy: 

l) rozporządzenia Rad y Ministrów z dnia 17 Iipta 
1981 r. w sprawie urlopów wychowawczych (Oz. U. 
z 1981 r. Nr 19, poz. 97 iz 1982 r. Nr 5, poz. 34), 

2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia- 17 lipca 
1981 r. w sprawie szczególnyc'h zasad prze-chodzenia 
na emeryturę pracowników' uspolecznłonych zakła
dów pracy w okresie do · dnia 31 grudnia ' 1981 r. 
(Dz. U. Nr 19, poz. 95 i Nr 28. poz. 145). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogI0· . 
szenia z mocą od dnia l listopada 1981 r. 
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