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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDi:IWO~CI 
. \ 

z dnia 19 listop~da 1983 r. 
. , 

w 8prawie postępo:wania dyscyplinarnego przeciwko 'adwokatom apli~antom .adwokarkim. 

Na podstawie art. 85 ,ustawy z J:lnia26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze (Dz. U.?: . 19.82 r: Nr 16, poz. ' 124, 

· Nr 25, .poz . . 187 i z _ 1983 r. Nr 5, pciz.33) zarząctzaslę, co 
następuje: 

Rozdz-iał ' 1 . 

Przepisy ogólne. 

§ l. 1. Postępowanie w sprawach o przewinienia dyscy
plinarne adwokatów i ap1ikantów adwokackich prowadzi 
się na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
~Prawo o adwokaturze (Dz. U. :z 1982 r. Nr 16, poź. 124 
i z- \'983 r. Nr S,poz. 33)., ,zwanej daie'j"ustawą", i niniej~ 

- szego , rozporządzenia. " I -

L W zakresie nie uregulowanym przepisami wymie
nion ymi w ust. 1sto$uje się odpowiednio przepisy Ko-
deksu postępowania karnego. ' 

§ 2, ' Sąd d yscyplinarny rozstrzyga samod'zielnie nasu
wające się zagadnienia prawne i orzeka ną mOcy prze
konania opartego na swobodnej ocenlecałoksztllłtu dowo
c]ów, uwzględniająt okolic:zńości przemawiające . zarówno 
mi korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego. 

.§ 3. 1. Sąd dyscyplinarny Qrzeka na rozprawie lub 
na posi,edzeniu. , 

2. Rozstrzygnięcia sądu dyscyplinarnego zapadają ~ 
/ formie orzeczeń lub postanowień. OrzeczE:mie może J:>yć 

wydahe jedyńi.e na rozprawie, chyba że pr.zepis szczegótnł' 
stariowiinacżej . ' . 

§ 4. ' RozJlrawa przed :sądem dyscypUnamym jest 
Jawna dla członków "adwok-aturyorazprzedslawlcieli Mi-

· nistra Sprawiedliwości, chyba ze zachodzą wymagane 
p~zez p.rzepisy · Kodeksu postępowania . karnego . wypadld 

· prowadzenia postępowania przy drzwiach zamkniętych. 

§ 5 . . 1. Nadzór nad działalnością sądudyscyplinar
nego sprawuje prezes . Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, 
który czynności z , tym związane 'wykonuje osobiście lub 
przez delegowanego. przez siebie członka tego sądu. 

. 't Nadzór nie moze wkraczać w dziedzinę orzecz-
nictwa. . , . 

§ . 6. Ministrowi SpI'awiedliwości oraz osobom przez 
niego upoważnionym przysługuje w ka:ź;dym stadium _po

. stępowania prawo Wglądu do ' akt i żądania informacji 
--- o wyni'kach- postępowania dyscypUnam€go, jak równiet 

prawo żądania praw'omocnych orzeczeń dyscyplin.arnych 
wfaz- z aktami sprawy. " 

§ 7. Obsługę kancelaryjną sądu dyscyplinarnego wy
konuje właściwa/ -okręgowa rada adwokacka, a obsługę 
Wyższego Sądu~ Dysc;yplinarnego .~ Naczelna Rada ' 
Adwokacka. 

Rozdział 2 

Strony, obrońcy l pełnomocnicy. 

§ 8. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnTIn są.ll 
oskarżyciel, obwiniony _oraz pokrzywdzony. . -

§ 9. Oskarżycielem w postępowaniu, dyscyplinarnym. 

jest r:zeczni~ dyscyplinarny okręgowej rady adwokackiej 
, lub . Naczelnej Rady Adwo~ackiej. " 

-§ 10. L ' Rzecznik dyscyplinarny . działa .z ramienia 
rady . adwokackiej, 'która go wYQrała,\ jest związany 
jej ' pąleceniami co .. do prowadze,nia dochodzenia, postęPQ
w-aniaprzedsądem dyscyplinarnym i wnoszenia _ środków 
odwoławczych. 

2. Odmowa wszczęcia dochodzeni:a lub umorzenie 
docnodzenia prowadzonego - . przez ' zastępcę ,rzecznika 
d yscyplinarnego wymaga zatwierdzenia przez rzecznika 
'd yscyplina fIlego. 

3. O wyłączeniu rzecznikadyscyplinamego w toku 
dochodzenia decyduje rada adwokacka, która go wybrala. 
O wyłączeniuzas'tępcy lzecznika dyscyplinarnego decy
duje rzecznik dyscyplinarny. ' W postępowaniu przed są

dęm dyscyplinarnym ~o wyłączeniu rzecznikadyscyplinar-
neg-a lub Jego zastępcy decyduje sąd. ' 

4. Na wniosek właściwej miejscowo okręgowej rady 
adwokackiej, obwiniQnego, jego obrońcy lub z urzędu -
Naczelna Rada Adwokacka moze .ze względu na dobro 
postępow-ania'przekazać prowadzenie dochodzenia rzeczni

\kowi dyscyplinarnemu innej okręgowej rady adwokackiej . 

ł 11. ObWinionym jest adwokat lub aplikantadwo~ 
kacki, przeciwko któremtl toczy się postępowanie dyscy-
plfnarn9. -· -

§ 12. 1. Obwiniony lub <:;złonekjego nąjblizszej ro
. dzinymoże u~tanowj(: obrońcę spośród adwokatów, a je
żeli obwinionym Jest aplikant adwokacki ~. także spo
śród aplikantów ad~okackich. 

, -2. W razie gdy obwinIony nie ma obrońcy z wyboru, 
'/ld dyscyplinarny wyznacza mu obrońcę z urzędu. jeżeli': ' 

1') zachodzi uzasadniona wątpliwość co dą p_oczytalności 
obwinionego, 

- 2) postępowanie . toczy się po śmierci obwinionego. 
3. Sąd dyscyplinarny może wyzna.czyć obwi,nionemu 

obrońcę z urzędu także w innych uzasadnionych wy~ 
"" padkach, -

§13. 1. 'Obwiniony w każdym stadium dochodzenia 
może przeglądać akta sprawy oraz zgłaszać 'wnioski dO
wodowe . . 

2. Na wniosek obwinionego jeg~ obrońca może być 
obecny przy składaniu wyjaśnień przez obwinionego. 

§ 14. 1. W toku postępowania dyscyplinarnego pOi 
krzywdzony jest w_ sżczególnoś-ci uprawniony do: 

1) zgłaszania wniosków, brani.a udZiału w dokonywa
- nych, ' czynnościach ~raz zadawania pytań ob~inio

nemu, świadkom i biegłym .. 

2) wniesienia pdwołania od postanowienia rzecznika
dyscyplinarnego o odmowie -wszczęcia dochoozenia 
lub <> 'umorzeniu dochod~enia, 

3) . wniesienia odwołania ' od - orzeczenia sądu ·dyscypli-
naFnego; kończącego postępowanie. ' 

2. Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika spo
śród adwokatów. 
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3. W I1zasa'dniońym ' wypad'ku sąd dyscyplinarny wy~ 
macza- poknywdzonemu, J(,óiy ' nie jest w , ; ~tanie oso
biścf. dochodzić swoich.naw, pe,łnOJpocnika spośród ' 
adwokatów, 

Rozdział 3 

Dochodzenie dyscyplinarne. ! 

2. Rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie. o 
umorzeniu' dochodzenIa dyscyplinarn~go, jezeH zebrany 
materiał nie daje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia. 

§ 20. 1. Postano.wienie o odmowie wszczęcia doC110-
dzenia dyscyplinarnego lub o jegO umorzeniu wraz · z uza
sadnienieIp doręcza sie stronom, a także ·prezesowi sądu 
'wojewódzkiego lub prokurato-rowi wojewódzkiemu, jeżeli 
dochodzenie toczyło się na skutek ich zawiadomienia. 

I ' Od postanowienia takiego przysługuje stronom"'odwołanie 
~ 15. Rzecznik dyscyplinarny prowadzi dochodzerii,e do sądu dyscyplinarnego, , 

na skutek uchwały rady 'adwokackie j. polecenia Ministra 
. . '2. W 'sprawach wszczętyc h na polecenie Ministra Spraw- l'ed ll'woS'cj lub .· zawiadom. ienia o popełn iellIu . ·przewl.- -, 

SprawiedliwośCi, w których rzecznik dyscypJinarny . urno- ' nienHl.dys!=ypl, inarnego. · , 
liył . postępowanie, Ministrowi Sprawi.edliwości Rlzyslu-

§ 16: l. Okręgowa rada adwokack~ lub ,rzecznik .gu}e " odwołanie do , sądu dyscyplinarnego. 
dyscyplinarny przeprowadzają postępowanie wyjaśniające. 

, jeżeli posiadane wiadomości wymagają zbadania, czy § 21. Dochodzenie prowadzone przez rzecznika dyscy-
- .. pl.inarnego p· owi'nno. być zakończone w ciągu trzech. mia-istnieją' podstawy do wszczęcia dochodzenia d yscyplinar-

nego. , Postępowanie wyjaśniające nie powinno trwać sięcy od daty otrzymani a uchwały raay adwokackiej , 1J.o-
. 'dłużej niż jeden miesiąc. · lecenia wszczęcia postępowani a lub zawiacl cmienia o po- / 

pe łni eniu , przewinienia dyscypl inarnego. W wypadkac h 
2. Rzecznik dyscyplinarny wydaje post anowienie o szczególnie . uzasadnionych właściwa rada ( adwoka cka 

pr2:edstawieniu zarzutów, jeżeli zebrany w postępowaniu może przedłuży Ć' ten termin na dalszy okres ściśle ozna-
wyjaśniającym· materiał dostarczył podstaw do wszczęcia cZony, nie dłużej jednak niż n,a trzy miesiące. 
dochodzenia dyscyplinarnego. Z treści ą tego postanowie-
nia rzecznik dyscyplinarny 'zapoznaje obwinionego i umoż- ~ 22. 1 : Przed spórządzeniem aktu os~arzenia ' rzecznik 
liwia mu złożenie wy jaśnień _ do protokołu lub na , piśmie. dysc yplinarny umożliwia, obwinionemu ' , zapoznanie się 

, z zebra nymi dowodami oraz złożenie wy jaśnień -.do pro
§ 17. 1. Po powzięciu wiadomości wskazujących na tokołu lub na piśmie 

istnienie przewinienia dyscyplinarnego rzecznik dyscypli-
2. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia docho- " 

narny , może: dzenia" -rzecznik ' dyscypiina rny wydaje ' t'9.stanowiellie-
l) wszcząć i prowadzić doch~dzenie dyscyplinarne. . k " b . . , .'. o Jego zam, -m ęclU i ogłasza je o WlDlOnemu. 
2) odmówić wszczęcia dochodzenia lub wszczęte umo- , 

3, W ciągu czternastu dni od daty ząinkn ięciadocho-
rz)'ć, . _ 

3) ' przekazać sprawęwłaściwemli qrganowi. informując dzenia ' rzecznik dyscyplinarny sporządza akt oskarżenia 
o tym osobę ,lub instytucję, która wniOSła za>yiado- - i niezwłocznie wnosi go do właściwego sądu dyscypli
mienie. oraz adwok~ta lub aplikanta adwokackiego, ' , narnego, zawiadamiając o tym obwinione'go i pokrzyw-
którego sprawa dotyczy. ' dżonego. 
2. Jezeli wiadomość o przewinieniu dyscyplinarnym '4. Akt oskarżenia w wypadkach określonych w § 17 

dotyczy członka organu adwokatury' innego niż organ ust. 2 rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwo-
tespolu- adwokackiego. wła'ściwa ' okręgowa rada adwo- kackiej .wnosi do sądu dyscyplinarnego izby adwokackieJ 
k k "ł .' , . k' 'k . d inn~J' niz. ta. któreJ' czło. nkiem, ·J·est obwiniony. 

~ ac a nIe~w OCZnIe prze aze s,prawę rzeCZnI OW I yscy-
plinarnemu Naczelnej Rady Adwokackiej; 

, 3. ' Rzec,znikdyscyplinarny żawiadamift' Ministra Spra
Wiedliwości o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, 
a w sprawach prowadzonych na pod stawie. art. 83 ust. 1 
pkt 1 ustawy - doręcza ' Ministrowj SprawiedliwoŚci od-

,pisy - postanowień o zamknięciu . dochodzenia lub o jego 
umorzeniu, jak również ' odpis wniosku' skieroWanego do 
dzi~kana rady adwokackiej o ukaranie. 

4. Je~ełi , przewinienie dyscyplinarne , zawiera zna
miona przestępstwa ściganego'z urzędu. o wszczęciu po
stępowklnia ayscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny zawia
damia prokuratora. Zawiadomienie to rzecznik prze~yła 
prokuratorowi również wtedy, gd.y znamiona przestępstwa 
ściganego z urzęd u ujaw.pią się dopiero -' w toku docho, 
dzenia'. 

Rozdział 4 

Postępowapie przed sądem dyscyplinarnym. 

§I 23. Sąd dyscyplinarny wszczyna postępowanie po 
otrzymaniu aktll oskarżenia wraz z całością materiałów ', ' 

, dochodzenia. 

§ _ 24. I. Właściwy do rozpoznania 'sprawy 1est sąd 
dyscyplinatny izby, adwokackiej, ' której obwiniony jest ) 
członkiem w chwili wszczęcia postępowan'ia' dyscyplinar-

, ., . . 
nego. . , 

2. Jeżeli przewinienie objętejedn'ą sprawą popełniło 

dwóch lub więcej obwinionych wpisanych na listęadwo- , 
katów lub apJikańtów adwokackich w różnych izbach 
~dwokackii:h, 'v'lłaściwy jest sąd ~dyscyplinarny, w którego 

~ 18. 1. W toku dochodzenia rzecznik .dyscyplinarny okręgu popełniono przewinienie. a jeżeli miejsca tego 
może się zwracac o- dokonanie ,poszczególnych czynności ustalić nie można -sąd dyscyplinarny izby, w której 
do rzeczników dyscyplinarnych innych rad adwokack ich. ,- ólu~gu wszczęto .. · najpierw- postępowanie dyscyplinarne. 

, 2. ' Przy prowadzeniU dochod zenia rzecznik dyscypłi: ' 3. Spory o -właściwość miejscową, jeżeli ustaleni. 
namy uprawniony-Jest do zgłaszania wniof.ków przewi- właściwości wmyśl ust. 2 nie jesłmożliwe. rozstrzyga L 

dzil!Uych ' w § 28 ust. 56 do właściwego sądu rejo- Wyższy Sąd DyscyplinarnI:' . 
nowego. 4. <W razie gdy sąd ' właściwy nie może z pówodu 

I 19. '. 1. Rzecznik 'dyscyplina rny ffiożeodmówić przeszkody rozpoznać sprawy lub ,podjąć jnnejczynności 
wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego; jeżeli uzna; Żej albo gdy wymagają tego względy celowości, Wyższy Slld 
okolicżności sprawy nie dąją podstaw dó pneprowad~enia Dyscyplinarny wyznaczy inny sąd dyscypli'narny ' do rOz~ 
postępowania ~ wy jaśniającego.poznania sprawy. 

" 
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5. 'w sprawach, w których prowadzenie dochodzenia 
zosldłoprzekazane na podstawie § ' !o ust. 4 rzecznikowi 
dyscyplillarriemu innej rady adwokackiej. właściwy 'jest 
ł'ąd dyscyplinarny izby adwokackiej, której radzie adwo~ 
k ~ck 'iej p~zekazano dochodzenie., , 

6. W sprawach, w których ustalono właściwość sądu 
dyscyplinarnego pierwszej instancji na' podstawie przepi
sówusl.' 3-5. oskarżycielem jest rzeczpik dyscyplinarny 
izby. której sąd dyscyplinarny rozpoznaje sprawG,chyba 
że , oskarżenie " objął rzecznik dyscyplinarny Naczelnej 
Rady Adwókackiej iub z jego upoważnienia rzecznik 
dysc yplinarny ' innej izby adwok ackiej. 

§ 25. l. Po otrzymaniu, aktu oskarżenia prezes sądu 
dyscyplinarnego wydaje niezbędne zarządzenią. przygo
towujące rozprawę, a ., jeżeli ązna, że należy uzupełnić ' 

dochodżenie !\Ib 'lachodzą okoliczności wyłączające , ści
ga nie albo uzasadniające umorzenie postępowania na pod
SldWIe al't. oS ustawy, wnosi ' sprawę na posiedzenie. W 
wypadku postanowienia 0 _ uzupelI)ieniu dochodzenia 
zw raca akta, właściwemu r~ecznikow'i ?yscyplinarnemu. 

:.. Jeżeli akt ,oskarżenia ' odpowiada warunkom for
malnym, preżes sądu dyscyplinarnego zarządza doręcze- ' 

" nie jego odpjsu obwinionemu. 

(". .. § 26. 1. Na rozpra"''''ę wzyvo/a się obwinionego, jego 
obrońcę i rzecznika dy~yplinarnego. O terminie rozpra
wy zawiadamia się pokrzywdzonego, jego pełnomocnika 
oraz kierownika zespolu adwokackiego, którego obwinio
ny jest członkiem. 

2. W zawiadomieniu o 'rozprawie Skierowanym do 
5tron wymienia się wyznaczony skład orzekający sądu 
dyscypiinarnego. ' 

3. Prezes sądu dyscypJinarnegozarządza wezwanie 
świadków i biegiych oraz przedstawienie innych' dowodów ' 
w'skazanych w akcie oskarżenia, a w miarę potrzeby także 

: zgłoszonych przez strony przed rozpoczęciem rozprawy. 
'- 4. Udział rzecznika dyscyplinarnego w rozprawie 
jest obowiązkowy. 

5. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo obwinio
nego lub jego obrońcy nie wstrzymujerozpozni'illia .spra
wy I chyba że sąd dyscyplinarny uzna ich obecność z~ 
koniećzną. ' , , 

§ 27. 1. Członek sądu dyscyplinarnego-. podlega wy
łączeniu na zasadach, przewidzianych w przepisach Ko
deksu postępowania karnego. ' 

2. ' W;niosek " o wyłączenie może być złożony w ter-
, minie zawitym· siedmiu dni od otrzymania zaw,iadomienia 

o terminie rozprawy. Jeżeli przyczyna wyłączenia doszła 
do wiadomości strony później, termin ten liczy się od' 
chwiii . dowied~ehia się o tej przyczynie. -

3. Jeżeli po wysłaniu zawiadomienia o terminie roz- ' 
prawy 'nastąpiła zmiana skłądusądu dy~cyplinarnego, ter
min, o którym mowa _ w ust. 2, biegnie od chwili dowie
dzenia .się" o tym fakcie , przez wnioskodawcę. Wniosek 
można złożyć najpóźniej do chwili rozpoczęcia rozprawy. 

§ 28. 1. Sąd dyscyplinarny może wzywać i przesłu
chiwać świadków i biegłych. Swiadkowie zamieszkali poza 
okręgiem izby mogą być przesłuchiwani ' w trYbie pomocy 
prawnej przez właściwy miejscowo sąd dyscyplinarny. 

2. Jeżeli świadek nie może się stawić z powodu prze
szkody zbyt trudnej do usunięcia, ~ąd dyscyplinaFny zleca 
jego przesłuchanieczłonkoWt , wyznaczonemu ze swego ' 
5kładu. Strony mają prawo brać udział w tej czynności. 

' 3. Zwolnienie swiadka lub biegłego ' od przyrzeczenia 
, zależy od uznania sądu. JeŻ,eli któraś ze str~m tego zażąda, 
świadek 'lub biegły składa przyrzeczeni~. 

4. Przypadaj,ąc~ świadkom i biEl\~ym należności wy
płaca ,się na zasadach obowiązującyth w , postępowaniu 

. .' , '<:", . \' . ." ... ": _.... : ; .. ;.~, ; .• . ; . '- - .. ", " . • 

sądowym:. 

5. Karę za Jjie usprawiedliwiolie niestawiennictwo, 
za odmowę złożenia zeznań lub przyrze,czenia nakłada na 
świadka lub biegłego - na wniosek sądu dyscyplinar
nego lub rzecznika dyscyplinarnegD-sąd rejonowy 
właściwy według mie jsca z,amieszkania ~świadka lub 

, biegłego. Świadek lub biegły nie podiega karze, jeżeli 
nie był uprzedzony o skutkach niestawiennictwa, odmo-
wy złożenia zeznań lub przyrzecze'nil ' r', , 

6. Przymusowe sprowadzeni~ ' świadka zarządza - na 
wniosek sijdu dyscyplinarnego lub rzecZ[lika dyscyplinar
nego - właściwy sąd rejqnowy. 

§ 29. 1. Rozprawę rozpoczyna odczytanie aktu oskar': 
,żenia. Akt oskarierJ:ia odczytuje rzecznik dyscyplinarny, 
po czym następuje przesłuchanie obwinionego. 

2. Materiały ' spra'wy za zgodą stron mogą być bez '
odczytania ,uznane przez sąd dyscyplinarny w całośd lub 
w części za materiał dowodowy. 

3. Sąd dyscyplinarny może zarzildzić przerwę w roz
prawie. 

4., Sąd odracza' rozp(awę w ' razi'e niestawiennictyva 
' rzeGznika-dyscyplinarnegó, jak równiei obwinionego, któ
rego, obecność uznano ,za konieczną l§ 26 ust. 5), Sąd 

' może odroczyć, rozprawę w ' razie niestawiennictwa świadka , 
lub biegłego albo z innej ważnej przyczyny. 

§ ,3D. 1. Jeżeli na podstawie okoliczności, które wy~ 
szły na jaw w toku rozprawy, rzecZnik dyscyplinarny za
Izucił obwinionemu inne ' przewinienie oprócz objętego 

aktem oskarżenia, sąd dyscyplinarny może .za zgodą stron 
rozpoznaćna' t'ej samej rozprawie spraw.ęw zakresie roz- , 
szerzonym o nowe 'zarzuty hib odroczyć rozprawę. 

2. W razie ódrocżenia rozprawy rzecznikdyscypli
narny wnosi noy;y lub dodatkowy akt oskarż~nia-. , 

§ 31. Rozprawę koriczą przemówienia stron, pełno
mocników ,1 obrońców, przy czym ostatni głos przysłu
guje obwinionemu. 

§ 32. 1. W razie , jednoczesnego ukarania za kilka 
przewinień dyscyplinarnych, sąd dyscyplinarny wymierza 
kary za p~szczególne I?rzewinienia, a następnie karę 
'łgcz~ą. 

2. ' Przy orzekaniu kary łącznej' stosuje się następu
jące zasady: 

1) w razie orzeczenia kar upomnienia i nagany ,wymie
rza się łączną karę nagany, 

2) kary upomnienia i nagany nie podlegają , łączeniu 

z karą pieniężną, , 
3) przy karach pienięi,nych samoistnych i dodatkowych 

łączna kara .pieniężna nie może przekraczać sumY 
'tych kar i nie może być niższa od najwyższej z orze-
czonych kar pi e niężnych, ' 

4) karyprzeniesien'ia siedziby .i zawieszenia w czyn
riościach zawodowych nie. podlega ją.łączeiliu z ka,r a-
mi upomnienia, nagany i , karą pieniężną, ' I , 

5) przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodza.., 
jówo ' różnych i katy wydalenia z, adwokatury wy
mierza się karę łączną wydalenia z ,adwokatury, a w 
wypadku ,orzeczonych równocze':;nie kar pienię7llych 

karę tę orzeka 'się na zasadach ,przewidZianych 
w pkt 3.' " / 

3. Zasady przewid~iarie vi ust. 2 stosuje się odpo
wiednio w razie wyrlania orzec,zenia łącznego. 

§' 33. Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół. 

, --/ . 
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§ 34. 1. . ·~o zamkn.i~siu r<>.~pra.~~ i op.byciu narady ' 
przewodniczący ogłilsźa ' ·'Stron'orri " orzecźenie ' ' p'odplsane 
przez skład . orzekaj4c\' / pizyta'Czając :ustniejegb ' 'motywy. 

2. W sprawacb· szczególnie' zawiłych sąd dyscypli
narny może odroczyć ogłoszenie 'orzeCzenIa najwyżej na 
tt:,zy.- dni. 4 ' " 

,§35. 1. SąddyscypJinarny .z 'urzędutizasadnia na 
piśmie orzeczenia, od których ' przysługuje od~ó)cinie, 
oraz orzeczenia wyd(ine w drugiej instancjI. 

· 2. Uzasadnienie orze.rzenia powinno ,być sporządzone 

na piśmie w ciągu, czternastu dni. 
3. Odpis orzecz~nia wraz z uzasadnieniem ' dorę~za 

'. się stronQm, a Jeżeli ustanowiono obrońcę lub ' pełn~moc
nika strony -odpi~ orzeczenia doręcza się " obrońcy / lub 

pełnomocnikowI. 

Ro~dzial' 5 

Postępowanie dyscypIinarne przed dziekanem {ady 
ad~vokackiej. 

§ 3b, \. Dziekan .rady adwokac.kiej moze wymierzyć 
członk owi izby karę upomnienia, jeżeli charakter prze

. winienia dyscyplinarnego wskazuje, że kard taka będzie 
wysta rczająca. 

2. W postępoWilniu dyscyplinarnym przed dziekanem 
rady adwoka~kiej nie prowadzi się dochodzenia. Dziekan 
może przeprowadzić postepowanie' wyjaśniające osobiście 

lub przez wyznaczonegoczlonkil rady adwc·kackiej, 'przy 
czym konLeczne jest umożliwienie obwinionemu złożenia 
wyjaśnien do protokołu ,hlb na piśmie. 

3, Za wiadomienie o ukaraniu' dokonanym w trybie 
przewidzi an ym w ust. 1 powinno zawierfić oznaczenie rady 
adw okackie j, ·której dziekan karę wymierzył. datę, imię 

/ ' . . 
i naz\,v isko obwinionego, określenie przewinienia ' dyscy-
plina/.nego. ro?:strzygnięcie , wskazanie żastosowanych 

,p rzep isów. oraz uzasadnienie . 
4, Qo , doręczenia zawiadomienia o ukaraniu przez 

dzie kana stosuje- sięodpowieclnio przepisy§ 35, z tym 
że odpis Ul~jadomi enia doręcza się również rzecznikowi 
d yscvplinarn,emu Naczelnej Rady Adwokackiej. 

/ ~ 37. I. W toku prowadzonego dochodzenia rzecznik 
dys( ypJinarny moż,e zaniechać wniesienia aktu oskarżenia 
do są du dyscyplinarnego i s,kierować wniosek o ukaranie 
do dzi ek,lll a rady adwokiickiej. . 

1. Jeżeli dzieKan odmówi ukarania lub w ciągu . 
czternds lu. dni kary nie wymierzy, rzecznik dyscyplinarny 
prowadzi dalej dochodzenie stOsownie do przepisów roz
działu 3. 

Rozdział 6 
.' 

Środkl odwolawcz~. 
I 

§ 38; I. Odwołanie' przysługuje stronom od orzeczeń 
post anowień kończących postępowanie w pierwszej 

instancji -QfaZ w wypądkach przewidzianych w . ustawie 
w terminie ' czternastu 'oni od daty doręczenia ,odpisu 
orzeczenia lubp.ostanowienia wraz z uzasadnieniem 'oraz 

. pouczeniem o · t~rminie i trybie wniesienia' odwołanId. 

2, Odwołanie wraz z odpisami dla stron wnosi się 
do sąd'u - lub organu, który. wydał zaskarżone orzeczenie. 
Sąd lub organ wciągu siedmi~ dni od daty wpływu prze~~ 
kawie akt!, sp rawy sądowi dyscyplinarnemu właściwemu 
do rozpoznania odwolania albo pozostawia odwołanie . bez 

. biegu, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu lub' 
'przez osobę nieupr'awnioną. 

3; Od postanowienia o pozostawieni.u odwołania bez 
biegu przysługuje odwołanie. 

§ 39. Rozpoznając odwolanie od wymierzenia kary 
priez dziekan~ rady adwokackiej, sąd 'dyscyplinarny może 
.utrzymać w mocy wymierzoną ~arę, ,uniewinnić obwinio~ 

ne~o !ub umorzyć postępowanie aibo sprawę przękazać " 
do uzupełnienia postępowania wyja'iniającego lub docho
dzeni a. 

Rozdziaf 7 

Postępowanie przed Wyższym Są'dem Dyscyplinarnym. 

§, 40. 1. Pr'ezes Wyższego Sądu DystypJinarnego 
wyzilacza Hlzprawę odwoławczą, a jeżeli odwołanie wnie
sione zostało po terminie lub przez osobę nie uprawnioną 

. albo jest niedopuszczalne z mocy ustawy ~ kieruje spra-
w~ na posiedzenie. '. , 

2. Wyższy Sąd IDyscyplinarny rozstrzyga ~a posie
siedzeniu o dopuszczeniu nowych dowodów; może też po
stanowić uzupełnienie postępowania dowodowegouzieca
jąc te czynności ~ rzeczni-kowi lub jednemu ze swych 
członków. . 

§' 41. Cofnięcie odwolania przed rozpoczęciem r()zpra
wy odwoławczej wiąże Wyższy Sąd Dyscyplinarny.' 

§ 42. ' Oskar.iycielem przed Wyższym Sądem Dyscy
'plinarnym jest rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady 
Adwokackiej. 

. § 43. Vj postępowaniu odl,Voławczym stosuje się od-
_ powiednioprzepisy o postępowaniu przed sądem dyscy

plinarnym, przy czym pierwszy głos, przysługuJe stronie 
odwołującej się, ~ jeieli obie strony ' się odwołały -
oskarZycielowi. . 

§ 44. 1. Wyższy Sąd Dyscyplinarny rozpoznaje spra
wę : w granicachodwołahia, bierze jednak z urzędu pod 
rozwagę naruszenIe prawa materialnego oraz -rażąc'~ naru
sienie przepisów o postępowaniu. 

2. Orzeczenie p~diega zmianie na korzyść ,obwlni()
negolub uchyleniu rliezależnie . od, granic odwołania, j~
żeli je'st ono oczywiście niesprawiedliwe: ' 

§ 45. Wyższy Sąd Dyscyplinarny może orzec na nie
korzyść obwinionego tylko 'wtedy, gdy wriie$iono na jego 
niekorzyść środek odwoławczy. 

§46. 1. Po rozpoznaniu środka odwoławczego Wył§.zy · 
Sąd Dyscyplinarny orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie 
albo uchyleniu zaskarżo,nego orzeczenia w całości: lub w 
części. , . 

2. Jeżeli pozwalają na to zebrane dowody, Wyższy 
. Slld Dyscyplinarny ' zmienia zaskarżone orzeczenie, orze
kajllc odmiennie cp do istoty~ lub uchyla.orzeczenie w 
całości- lub w części i przekazuje sprawę do ponownego 
rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu w innym składzie. 

§ 47. Przepisy § 40, 41, 44, 45 i46 stosuje się odp()
wiednio 'do postępowania odwoławczego . przed Illdem 
dyscyplinarnym. 

Rozdział · 8 

Tym~zasowe .zawieszenle · w czynnościach zawodowyell. 

§ 48. 1. Postanowieni-e. sądu dyscyplinarnego o tym
czasowym zawieszeniu vi czynnościach żawodowych mote 
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zapaść na rozprawie lub na ' "posiedzeniu. Od postanowienia 
przysługuje odwołanie . 

. 2. Przed wydaniem postanowienia o tymczasowym 
zawieszeniJJ w . czynnościach zawodowyCh .· sąd dyscypli
narny umożliwia złożenie wyjaśnień, jeżeli obwiniony 
uprzednio. iCh nie ' złożył . Od obowiązku tego moznaod
stąpić w stosunku do adwokata lub aplikanta adwokackie-

, gopozbawionęgo .wolności. 
3. Sąd dy.scyplinarny przesyła Wyższemu 5'ldowi 

Dysc.yplinarnemu odpis postanowienia ' o tymczasowym 
zawieszeniu w czynnościach zawodowych. 

4. Decyzję w -sprawie tymczasówego zawieSzenia w 
wykonywaniu czynności zawodowych; wydaną na ppdsta'
wie art. 83 ust. 1 ~kt 2 ustawy. doręcził się obwinionemu 
i . właściwej radżie adwokackiej z pouczeniem o przysłu-
gujących środkach odwoławczych. . 

§ 49. Okres tymczasowego zawieszenia w czyn- . 
nościach zawodowyc~ . zalicza się na poczet kary dyscy
plin ćl rnej ząwieszenia w czynnościach zawodowych. 

Rozdział 9 

WykQnanle praw'Qmocnych ' orzeczęń. 

I § 50; 1. Sąd dyscyplinarny. którego orzeczenie dyscy-
plinarne uprawomocniło" się. przesy;ła najpóźniej w Ciągu 
czterndstu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia 
jego odpis właściwej radzie adwokackiej do wykonania. 
a Ministrowi ' SpraWiedliwości, Prokuratorowi Generalne- . 
mu Polskiej ' Rzeczypospolitej Ludowej i Naczelnej Radzie 
Adwokackiej- do wiadomości. Pokrzywdzonemu doręcza 
się odpis orZeczenia tylko wówczas. gdy wnosI on , odwo
łanie od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji lub 
gdy orzeczenie to zostało w innym wypadku przez !nstan
cję odwoławczą zmienione lub ·uchylone. 

. 2. Karę ' przeniesienia siedziby wykonuje Naczelna 
Rada Adwokacka. W tym wypadku organ. którego orze
czenie dyscyplinarne się ' uprawomocniio. przesyła jego 
odpis do wiadomości właściwej okręgowej radzie adwo
kackiej oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 

3. 'Odpis prawomocnego orzeczenia dołącza się ' dd, 
8k~ osobowych ukanmego. · 

§ 51. Datę rozpoćzęcia i za,kończenia kary zawieszenia 
· w czynnościach }awodowych ustala po otrzymaniu <ł-dpisu . 
prawomocnego o rzeczenia właściwa okręgowa rada adwo
kacka. która o powyższym za'Yiadamia ukari;lnego oraź 

kierownika zespołu adwokackiego .- w celu wyznaczenia 
zastępcy ,,!lo prowadzenia spraw powierzonych ukaranemu, ' 
a takie Ministra Sprawiedliwości: . 

§ 52. 1. O tymczasowym zawiesz.eniu w czynnościach ' 

zawodowych oraz karze dyscyplinarnej zawieszenia w 
· czynnościach zawodowych. przeniesienia siedziby i wy
<jalenia z adwokatury zawiadi;lmia się sądy, . prokuratury 
i. właściwe orgaIfY administracji państwowej . w okręgu 
izby adwokackiej, w . której adwokat lub aplikant adwo
kacki jest wpisany na listę, a. w sprawie adwokata wy-

· konującegQ zawód także w obsłudze prawnej ' - ' radę 
okręgow_ą izby radców prawnych. . 

2. Jeżeli prawomocne ukaranie o'raz tymczasowe za
wieszenie w czynnośćiach zą.wodowych dotyczy ; adwo
kata wpisanego na listę· obrońców _wlłjskowych, ' zawia
domienie pr~,esyła się Prezesowi Izby Wojskowej Sądu 
Najwyższego . . 

/ .. § 53. Jeżeli 'ukarany nie wykonuj~ aktualnie zawodu 
lidwokataw 'zespole adwokackim lub indywidualnie,odpis 

,_', ~ ... _ :~ (" r, ; 't I i ~ ,~~ •. ';; ,.: .~ , -~ • • 

pra.,~~Jp.oc;,pe!:l9 . oq:ec~~pi,!i ,; prZ~syłą. ; " się ' do ;wiado.mosCl 
. k~erQwnik9Wi za.kładu . 'łf i,kt9,ry'P ;, u.k~ rany . Jest zatrud-

niony , . ., 
. ' ., § >54~ ' Z chwilą 'zatar~ia ka;~ d.y~cypiinarnej dzie kan 

. okręgowej rady adwokackiej za'rządia wykre5Jenie wzmi'an , 
ki o '. ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt o.So.· 
bowych dokumentów dotyczących ukarania. 

Rozdział ' l Q 

. Wznowienie postępowania. 

§ . 5{5. ·1. O wznowiei'liu postępowania ".orzeka sąd 
dyscyplinarny. chyba .. że postępowanie zakończone :zostało 
orzeczeni.emW·yższego Sądu Dyscy,plinarnego lub Sądu 
Najwyższego; w takim wypadku właściwy jest sąd. kt.óry 
orżekał w sprawie jako ostatni. 

2. Orzeczenie . za pada w formie postanowienia. ,Od 
postanowienia . sądu. dyscyplinarnego przysługuje odwo
łanie do Wy.*szego Sądu Dyscyplinarnego. 

3. Wznowione . postępowanie toczy się na zasadach ' 
ogólnych'. 

Rozdzial 11 

I ' 
Odszkodowanie ' za ilieuzasadnione tymczasowe 

zawieszenle ·w czynnościach zawodowych . . 

§ 56. Adwokat. któremu przysługuje na podstawie 
art. 84 ust. 1 i ? ustawy roszczenie o utra,cony .udział 

. w ' dochodzie zespolu. zgłas~a wnio.sek w sądziedyscy~ . 

plinarnym, który orzekał w tej sprawie w pierwszej 
instancji. 

§ 57. Sąd dyscyplinarny doręcza wniosek, o którym 
mowa .w § 56; właściwej izbie' adwokackiej . . wzywając 
ją do udziału w postępowaniu . Izbie adwokackiej ' przy- ' 
sługują prawa strony. ·. 

§ 58. 1.. Jeżeli wniosek dotknięty jest istotnymi bra
kami. uniemożliwiającymi jego rozpoznanie. sąd . dyscy
plinarny wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w 
ferminie siedmiu ' dni pod ' rygórem zwrotu wniosku. . 

2. Od postanowienia zarządzającego . . zwrot wni osku 
przysługuje od wołanie. . . 

3.' Zwrócony wniosek nie ,przerywa biegu przedawnie-
nia ok~eślonego wart. 84 u~t. '3 ustawy. \ 

. § 59. W razie gdy prawidłowo wezwana , izba adwo
kacka nie bierze udziału w postępowaniu. sąd dyscypli
narny może rozpoznać sprawfjw . czasie nieo.becnośc i jej ' 
przedstawiciela i wydać orzeczenie zaoczne. . _ . 

Rozdiiał 12 

Koszty postępowania. 

. § '60. l. K oszty po.stępowania -pobie~a si ę W 
opłaty zryczałtowanej na .rzecz izby adwokackie j. 

formie 
której 

obwiniony jest członkiem. 
2. Oplata . zryczaltowi;lna . wyn o.si'w razie uk a rania: 

1) karą upomnienia przez dzie-
kaąa rady _ 
a w postępowaniu zwykłym ' 

2) we wszystkich innych wy: ' 
padkach 

1.000 zł, 

2.000 zł, 

od 3.000 .do .6.000 zł. 

3 . .opłatę zryczałtowaną pobiera się za kaidą in stan
cję~ Wpostępowariiu odwoławczym od wymierzen'ia kary 
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przez dziekana pobiera się , opła:t,1ł j ak " ia ' .postępowanie 
&wykle. 

4. ' Przy . wydaw.aniu otzecz~lńia łącznego wymierzona 
~płatysumuje się, . , 

5~Sciąganie opłaty zryczałtowaneJ należy do właści-
"ej izby adwokackiej. ' . 

§ 61. 1. Koszty postępowariia dyscyplinarnego ponosi 
W razie wydania orzeczenia o ukaraniu obwinio'ny, a w 

' pozostałych wypadkach .......: izba . adwokacka. 
2. Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano. dwóch lub 

więcej obwinionych, opłatę zryczałtowaną ponosi każdy 
I nich z osobna. . 

3. Jeżeli w ,orzeczeniu nie określono opiaty zryczał
towanej,określa ją pH~zes sądu ' dyscyplinarnego. ' Od wy
danego .' postanowieniaprzysluguje ' od#ołanie do sądu 
dyscypl inarnego. 

, Rozdżiał13 

Pnepisy, pr;zeiśdo.we L końcowe. 

, § 62: W sprawach dy s-c.yplinarnycn -wszczęty'€h przed- . 
dIYiem wejścia w życfe- niniejsliego r(7)p:orzą~zema stosuje : 
się przepisy dotychczasowe d'O czasu ukończenia c;locho
dzenia lub zakończenia sprawy ' w' daneg. InstancJi. chyba 

. że pozostają w sprzecznośd 'L przepisami Prawa o adwo:-
katurze. '. 

§ 63. Rozporządzenie wchodzi w życie . z dniem oglo-
szenia. 

Minister Sprawiedliwoścf: S. Zawadzki 

• 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 6 .grudnia 1983 r. 
w ' sprawie poboru podatku wyrównawczego od niektórych grup' podatników. '. 

. Na podstawie art. 9 pkt 2 i 4,art. 34 ust. 3 oraz,' 
art. 3tl pKt 2 ustawy .z dnia 19 grudnia 1980r. o zobo
wiązan iach podatkowych (Dz. U. z :1980 r. Nr. 27, poz. 111 

" 1 z . 1982 L Nr 45, pOz. 289)zar~ądza się, co następuje: 

§ , 1: l. 90' p~poru zaliCze'k na podatek. wy;ównawczy 
oraz dokonania obliczenia r0C'lnego tego p'oalatku obowią-
sani są jako, płatnicy: . . . . 

1) od dochodów żołnierzy zawodowych ....... jednostki 
'Wo jskowe, w których ' żołni ~rz · pozostaje na zaopa
trzeniu finansowym lub kW\lfeLm'isfr zowsk im, 

2),' od dochodów funkcjon ariusży Słu'żby Bezpi~czeństwa 
i Milicji Obywatelskiej -jednostkil:esortuspraw 
V(ewnętrznych, w których funkcjonariusz pozostaje. 
na zaopatrzeniu finansowym" 

3) Od dochodów funkcj onariuszy. Służby Więziennej -
I jednostki Służby YVi ęziennej, w których funkcjo

na riusz pozostaje na· zaopatrzeniu finansow ym. 
2. Dochodami, o których rrtowa w ust. 1, są wszyst" 

kie dochod y podlegające opod~tkowaniu podatkiem wy
równawczym, osiągane przez osoby wymienione w tym 
ustępie, w tym również dochody osiągane poza jednostką, 
na której zaopatrzeniu poźostaje , ta osoba. 

§ 2; 1. ' Informacje, o których mowa' 'w art 1 r U!{t. 2 
ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. O podatkU' 'Wlrównawczym ' 
(Dz. U. Nr 42, poz. 188), wskazujące wysokość ' wypłaco
nych wynagrodzeń lub innych nalei'tności, kwotę stg no-

. wiącą podstawę . obliczenia ' podatku . od wynagrodzeń 
i kwotę tego podatku przesyła: się płatnikom wymieIlio-
nym w '§ 1. , P .. ". , 

2. · Żolnierze i funkcj onariusze wymienieni w § , 1 Sil 
obowiązani zawiadamiać płatników o otrzymywanych (lo- ·~ 
chodach i tytułu przeniesIenia praw autorskich w t'ermi
nie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu'- W " 
którym uzyskali te dochody. . 

3. W sprawach ure~nlowanych rozporządzeniem nf .. · .. · 
mają ' zast'osowaniaprzepisy § 10, . w części dotyczącej 

. przesyłania kart obliCzenia podatku wyrÓwnawczego, oraz ' 
§ 11 i 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipCa 
1983 r. w sprawie wykonania przepisów o podatku wy.; 
równawczym (Dz. U. Nr 42,. poz. 1'9.0). , ' . . " \ 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie· z dniem ogło
szenia. 

Minister Finansów: S; Nleckara 
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z dnia 10 grudnia. 1983 r. 
. ' . 

zmIeniające rozporząd'z,etl i e w . sprawie zasad .zajmowania · I . opróżniania lokali w hotelach dra nauczycłeU 
akademickich . j . pracowników naukowO-badąwczych szkÓł wyższych. 

Na., podstawie arf. 49 li S t. 3, ustawy z dnia l a kwi etnia 
1974 r. ' - Prawo lok ~ ,l owe (Dz. U. z 1983, r. Nr 11.p0z. SS), 
zarządza się , co następuje: . 

. § 1. W rozpó rządzeniu Ministra Nauki, SzkGfnictwa 
Wyższego i Techriiki z dnia l sierpni a 1980 r. w sprawie · 

. zasadzajmowartia i : opró~niańia ' lok ali w hotelach. dldj 
nauczycielj akaclemidi ch ipr acówn iko W naukowo-badaw
czych ,szkól wyż~rl y.c h (Dz. U. Nr 18, poz. 61) wprowadza 
lię następ u jące tmia ny: 

1) . w tytule rozporządzenia skreśla si,. Wyrazy . ,,1 pr'" 
cownik6w naukowo-badawczych szkół wyżazych"; 

, - / . j 

2}, w § 1 skreśla ' się wyrazy "Lpracowników naukowo-
bad,awczych i

' , 

3) w "§".2: 
a) Vi ust. L skreś lasię .wyra,zy ,,1 pracowniCy n.,~ · 

wo~badawczy" i wyrazy "oraz ' osoby . od.J)YW"J~~. 
w szkole wyższei ·st·udia doktoranckie" ~ 

by w ust. 2 wyrazy"zat'rudnienł 'w lIzX.ol. wy,:laz_i 




