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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA .. SPRA WItDLIWOŚCI 
, ; ~ 

z dnia 19 kwi'iltnia , 1984 r. 

w sprawie zasad I trybu postępowania d:yscypłillilłQ.eg~ . .o,w.az J.awi~szania · , ,w , pe~ieniu ' obowiązków ' notiHiuszy, 
asesorów sądowych I notarialny(;h oraz aplikantów sądo ~ych j notarialn yCil. 

Na podstawie aLt. . 136 § 2 prawa, o ustroju sądów 
powszechnych ,(Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40. z .1967 r. 
Nr 13. poz. 55. z 1969 r. Nr 13. poz. 98. z 1974 r. Nr 50, 
poz. 316, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. ,183 oraz 

' z 1982 r. Nr 16. poz. 125, Nr 19, poz. 145, Nr 31, poz. 214 
i Nr 35, poz., 228) oraz art. 19 § 4, i art. 27 § 2 ustawy 
z dnia 25 maja 1951 r. '- Prawo o notariacie (Dz~ U. z 
i963 r., Nr 19, poz. 106, z 1964 r. * 41, poz. 278, z 1965 r. 
Nr 52, paz. 318. z 1'974 r. Nr 50, poz. 317 Ol'az z 1982 r. 
Nr 31. poz. 214) zarządza się, co następuje: 

Rozdział l 

Postępowanie dyscyplinarne. 

§ 1. Przepisy rozdz.iału · niniejsz~go określają szcźegó~ 
łowę zasad)' i 'tryb postępowania dyscyplinarnego w sto
"unku do notariuszy. asesorów 'notarialnydl i ,asesorów 
sądowych. ,którym nie powierzonó pełnienia czynności 
sędziowskich, oraz aplikantów sądowych i ~otaria!nych. 

, § 2 . . Komlsje dyscyplinarne powołane na podstawie 
r(JZporządzenia do orzekania w sprawach dyscyplinarnych 
rozstrzygają samodzielnie nasuwające . . się zagadnienia 
prawne oraz oceniają wiarygodność i moc dowodów we
dług własnego przekonania. na podstawie wszechstronne- , 
go rozw8'żenia zebranego materiału. 

§ 3. I. Postępowanie dyscyplinarne jest tajne. 

2. Rozprawa przed komisjami dyscyplinarnymi jest 
jawna dla sędziów, ' notariuszy, . asesoróW i . aplikantów. 
Inne osoby mogą być obecne za zgodą · przewodniczącego 

skJadu orzekającego. 

§ 4. Obroncą obwinionego może być Jedynie sędzia', 
notariusz, asesor ' lub aplikant. 

§ 5. '1. Oskarżycielem w · postępowaniu dyscyplinar
. , nym , jest rżet:znik dyscyplinarny. 

§ 7., 1. Właściwość wojewódzkiej komisji dyscypli
narnej określa się wedhlg miejsca położenia jednostki 
organiz.acyjnej. w której obwinieny pracował w chwili 
popełnienia , przewinienia. 

2. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne dotyczy kilku 
obwin~onych zatrudnionych w' różnych okręgach sądów 
wojewódzkie'h. wła$ciwa jest \\lojewódzka komisja dyscy
plinarna..-w 'której okręg\ł popełniono przewinienie. 

3. Na wniosek przewodnicz-ęcego wojewódzkiej ko
misji dyscyplinarnej przewodniczący Odw!Jlawczej Ko
misji Dyscyplinarnej może z Ważnych powodów wyzna
czyć do rozpoznania sprawy inną wojewódzką komisjq 
dyscyplinarną. 

4. Spory 'o właśCiwość rozstrzyga Odwoławcza Ko
misja Dyscyplinarna na posiedzeniu. 

§ 8. 1. Wojewódzka komisja dyscyplinarna składa 
się z przewodniczącego, ' zastępcy i trzech członków. po
wołanych przez ' prezesa sądu wojewódzkiego spośród 
sędziów i notariuszy po zasięgnięciu opinii kolegiu~ 

administracyjnego f konferencji notariusży okręgu sądu 
wojewódzkiego. ' 

2. Przewodniczącego, zastępcę i czterech., członków 
Odwoławczej Komisji ' Dyscyplinarnej powołuje Ministęr 
Sprawiedliwości IIHośród sędziów i notariuszy. 

§ 9. ' 1. Kadencja wojewódzkich komisji dyscyplinar
nychi Odwoławczej Komisji Dyscypli-narnej trwa 3 lat~ 
Początkiem kadencjI jest' I października. 

2. W Czasie ' trwania kadencji przewodniczący, ZA" 

stępca oraz członkowie komisji mogą być odwołani przez 
organ, który ich ' powołał, a na ich miejsce mogą być 
powołane inne osoby w trybie określonym w § 8. Mandat , 
nowego członka wygasa z upływem kadencji komisji. 

F \, 
. I - , I ' 

2. ~zecznika dyscyplin~rne90 ' przy wojewódzkiej ko- , 
'misji dyscyplinamej wyznacza Minister SpniwiedUwo'ści 

§ 10. W razie niempżności pełnienia obowiązków 

przez przewodnic1;ącego Komisji dyscyplinarnej ' przysłu
gującemu uprawni'enia wykonuje jego ' zastępca lub 
cż'łonek . ~omisji wy.znaczonyprzez organ, który powołał 

spośród sędzi6wi notariuszy, . . 

3. Rzecznik dyscyplinarny jest zwią'zany poleceniami 
organu. który go wyznaczył. 

§ ~. 1. - Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych 
' powołane są: , _ 

l) 'Wojewódzkie komisje dyscyplinarne przy • sądach wo
jewódzkich. orzękające w pier~szej instancji; 

2) , Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Ministrze 
Sprawiedliwości, orzekająca w drugiej instancji. ' 

2. Komisje dY.ifyplinarne orzekają w skł.adzi,e . trzech 
osób, z których> p.r~1tj~l)ie.j ,jedna ppw-inna .hyt notarhi
Izem, , tęieli obw,ln hmy:r;D;. de~ .notaFius-z. , asesor Bstar.iaiay 
lub aplikantnotariałny. " . , 

skład- komis ji. . 
/ 

§ } 1. l. Członek komisji dyscyplinarnej nie ' moi. 
pełnić swoich obowiązków, . jeżeli przeciwko ńi~mu tO€ą 
się postępowanie karne lnbdyścyplinarne', a w razie gdy 

, postępowanie zakońcty się .ukaraniem - traci m&md.t 
członka komisji. ' 

2. 'Utrata mandatu następuje również wtedy, gdy 
członek komisji p~zestanie być sędzią lub 'notariuszem. 

§ T2. ,. Nadz~r na~działalnością wo,jewódzkiej ko
misji, dyscyplfnamej., sprawwj:e, prezes ' sądu " wojewódzkie
go. a nad Odwoławpą Komisją Dyscyplinarną - < Mini
ster Spmwiedliwośtiosobiście lub przez wyznaezon. 
osoby. 
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2. Osoba wykonująca nadzór ma prawo żądać wy
jaśnień , wglądac w cZ'yllnośc) i usuwać oczywiste usterki. 

, 3.' Nacl'i6. nie ' może wkraczać w dziedzinę orzecz
nictwa. 

§ 13, Prezes sądu wojewódzkiego , po otrzymani u 
w)a UOllJu3CI o naruszeniu obowiązków przez notariusza. 
'asesora lub aplikanta poleca rzecznikowi dyscyplinarne
mu wst'., ~rie wyja~;nienie sprawy. 

§ 14, 1. , Po wyj.aśnieniu' sprawy rzecznik dyscypli
nam y ' wyda je postanowie,nie o umorzeniu postępowania 
al bo wnosi wniosek o wszczęcie postępQwania dyscypli
narnego z dokładnym oznaczeniem zarzuca;ego przewi
nienia i\ uzasadnieni~,m. 

2, Przed sporządzeniem wniosku o wszczęcie postę

pow ani a dysC:YfJlinarnego rzecznik dyscypJinarpy powi
nien dat obwiDlonemu możnośc zapoznania się z treścią 

zebran yC'll dowodów oraz złożenia wY)~Ś llJeń ustnie' lub 
na piśmie, ' 

§ I S, I. PrzewÓdniczący woJewódzkiej komisji dys
cyplinarnej po , otr'zymaniu wniosku o wszcżęcie postępo
wania dyscyplinarnego doręcza ,jego odpis o'bwinionemu, 
wyznacza ~skład orzekający i protokolanta 'oraz wyznacza 

• termin rozpraw y lub posiedzenia. ' ' 

'2. Protokolantem może być notariusz, asesor lub 
aplika ii t. 

§ 16, I. Wojew-ódzka komisja dyscyplinarna na. po
si~dzeniu: 

l) zwraca sprawę rzecznikowi 'dyscyplinarnemu i zarzą~ 
dza · dodatkowe wyjaśnienie spraw.}', 

2) umarza postępowanie dyscyplinarne, 

3) kieruje ' sprawę do rozpoznania na rozprawie, 

, -2, Odpis orzeczenia o zwrocie sprawy .oraz orzecze
nia o umorzeniu postępowania druęcza się wraz z uzasad
nieniem rzecznikowi. dyscyplinarnemu i obwinioneInu. 
którym przysług,uje ska~a w terminie siedmiu dni od! 
daty doręczenia. Skargę rozstrzyga Odwoławcza Komisja 
Dyscyplinarna na posiedzeniu. 

§ 17. O terminie rozprawy przewodniczący komisji 
, dyscyplinarnej zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego i 
obrońcę oraz wzywa na tę rozprawę o.bwinionego, świad-
ków i biegłych. ' 

§ la. I. Nie usprawiedJ..iwione niestawiennictwo 
obwinionego \ lub jego ' obio~cy nie wstrzymuje rozpozna
nia sprawy. 

2. Jeżeli miejsce pobytu pbwinionego ' jest nieznane 
' nie Ga się ustali~ go bez szczeg,ófnych Łt4dności, 

wszelkie pisma doręcza się' jego obrońcy, któFego w razie 
potrzehy' ' należy wyznaczyć z urzędu. 

§ 1 g, 1. Rozprawą kieruje przewodniczący składu 

~rzekającego. , 
2. Rozprawę rozpoczyna odczytanie przez r:tecznika 

dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie P?slępowania 
dyscyplinarnego, po czym następuje przesłuchani~ obwi
nionego, świadków i 'biegłych oraz przeprowadza się inne 

, dowody , 

§ 20., Z przebiegu: rozprawy sporządza się protokół, 
w którym wymienia się skład orz~kający i osoby <?becI),'. 
na rozprawie oraz przedstawia prZebieg rozprawy' z po
daniem treści ,zeznań świaqków i opinii biegłych. Protokół ' 
podpisują przewodniczący sJtładu orzekającego 1 proto- ' 
kolant. " 

§ 21. Jeżeli w toku rozprawy ujawni się nowe' prze
winienie. komisja dyscyplirlarna może wydać co do tego 
przewinienia orzeczenie tylko na wniosek rzecznika dys
cyp1inarnego i za zgodą obwinion~go lub, jego: obrońc y. 

§ 22. 1. Podczas 'narady i głosowania oprócz czł:on
,kó~ składu orzekającego mo*e być obecny jedynie proto
korant. chyba że przewodniczący uzna ' jego obecność za 
zbędną· 

2. N<:Irada i głosowanie odbywa się oso15no 'co dOi 
winy -r kary. 

3. Komisja dyscyplinarna opiera orzeczenie na pod
stawie' qowod6w ujawnionych w toku rozprawy. 

§ 23. Skład orzekający komisji dyscyplina~nej ' wy
daje orzeczenie. którym'; 

l) uniewinnia obwinionego , albo 
2) skazuje obwinionego uznając go winnym zarzuconego 

mu przewińienia i wymierza karę dyscyplinarną, al bo 
3) , umarza postępo'wanie. jeżeli czyn popełniony przez 

obwinionego nie ' kwalifikuje ... się jako przewinienie ' 
dyscyplinarne lub nastąpiło przedawnienie. I 

§ 24. L Orzeczenie, sporządzone na piśmie bez po-
średnio po głosowaniu, podpisują ' członkow,ie składu 

, 'orzekającego, po cZYJll przewodniczący ogłasza ' je pt!-
' blicznie. ' 

2. Z ' ważny\=h powodów komisja dyscyplinarna może ' 
odroczyć wydanie orzeczeni'a na czas nie przekraczający 
1 dni. 

\3. .Uzasadnienie orzeczenia należy sporządzić w ciągu 
1 dni od ogłosze,nia. 

4; Orzeczenie dyscyplinarne z użasadnieniem doręcza 
się niezwłocznie rzeEznikowi dyscyplinarnemu i obwinio
nemu. 

§ 25. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej pierw
szej instancji przysługuje rzecznikowi dyscyplinarnemu 
i obwinionemu odwolanie w terrninie 14 dni od o;aty 
doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. 

'" § 26'1 Przewodniczący wojewódzkiej komisji dysc.ypli-
Jilarnej , .niezwłocznie po otrzymaniu odwołania przed- ', 
stawia Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej akta sprawy , 
'wraz z odwolaniem. ' 

§, 27. Przewodl').iczący Odwoławczej Komisji Dy:scy
plińarnej , .doręcza odpis odwołania ~tronie przeciwnej, ... 
wyznacza skład órzek,ający i protokolanta oraz wyznacza:' 
termin' rozprawy iubposiedzenia. 

§ 28. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna na posie- " 
dzeniu: 

l) odrzuca odwoł'anie jako spóźnione lub z innych, przy
czyn niedopusżczalne albo 

' .'2) kieruje sprawę do rozp?znania na rozprawie. 

3, ' l<.ozprawę kończą przemówienia rzecznika dyscy- " § / 29. L Rozprawę 'odwoławczą rozpoczyna ustne 
' plinaw'ego, obrońcy i obwinionegó. . ~prawozdanie, w którym sprawozd~wca wyznaczon}T , Z. I , 
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ikład.u orzekającego przedstawia przebieg i wyniki do
tychczasowego postępowania. a w' szczególności treść za
skartonego orzeczenia oraz zarzuty i wnioski odwołania. 

i Od\Voławc~a Komisja Dyscyplinarna ,może prze
prowadzić dowody powołane w odwołaniu lub uzupełnić 
postępowaDie dowooowe, ' jeżeli ' przyczyni się to do przy
apiesZenh\ postępowania, a nie" jest konieczne przepro-

-wadzenie na nowoposŁępowania d0wodowe§o w całości 
lub znacznej części. 

ł 30. Odwoławcz~ Komi5ja Dyscyplinarna wydaje 
orzeczenie. , którym: 

1) utrzymuje orzeczenie wojewódzkiej komisji dyscypli
narnej w mocy albo 

2) ·zmienia je i . sama orzeka o wmre i karze, albo 
,3) uchyla je ' i umarza postępewanie dyscyplmame _ lub 

pTŻekazuje sprawę do po,nownego rozpoznanra w0je.
wódzkiej komisji dyscyplinarnej . . 

ł 31. Do postępowania Odwoławczego mają odpo
wiednie zastosowanie przepisy o postępowaniu w pierw
sze j instanc li. 

§ 32. 1. Po uprawomocnieniu się orzeczenia prze
wodniczący wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej pr7<e
Była odpis orzeczenia z u:{asadnieniem ' Ministrowi. Spra
. wied'Uwości i właściwemu-prezesowi sądu 'woJewódZkiego. 

2. Orzeczenia o ' wydaleniu notariusza i asesora z 
pracy, o · przeniesiEiitiu notariusza do innej miejscowości 
na jeg.o koszt tub usunięciu ze. st.anowiska ki.erowniczego 
w państwowym b'iurze notarialnyD} wykonuje ' Minister 
Sprawiedliwo$ci, a pozost.ałe orzeczenia dyscyplfnarne 
wykonuje prezes sądu wojewódzkiego. 

, § 33. Odpis prawomocnego orzeczenia ' skazującego 
na karę dy~cypHnarną dołącza się do akt osobowych 
'sfazanego. a wzmiankę o tym orzeczeniu zamieszcza 
się w wykazie służbowym. I 

§ 34; Orzeczenie dyscyplinarne można podawać do 
wiadomości publicznej jedynie po jego uprawomocnieniu 
.ię, na podstawie uchwały , kG!ni,sji dysc.yplinarnej, za ze
zwoleniem Ministra Sprawiedliw€lści. 

ł 35. Minister Sprawiedliwości na wn·iosek skaza
nego zar~ądza . sporządzeni~ nQwego' wykazu służboweg0 
z opuszczeniem wzmianki o orzeczeniu dyscyplinarnym 

. oraz usunięcie odpisu : orzeczenia skazującego z akt . 060-

, bowych po . upływie pięciu lat od de,ty ·uprawomócni.mia 
się orzeczenia skazującego. na karę nagany, surowej na-
gany. przeniesienia ·do innej miejscowości. lub usul\ięcia 

ze stanowiska kierowniczego oraz po dziesięciu . lalach 
w razie ska-zaniana karę wydalenia z ~racy. jeżeli w 

. ciągu tego ,okresu nie był0 inn:eg() . orzeczeni~sk.aZu
jącego. 

. 
ł 36. 1. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego 

• na niekorzyść obwini-onego może nastąpić na wniosek 
rzecznika dyscyplinarnego. jeżeli wydanie orzeczenia na-

' .1 stąpiJo wskutek przestępstwa albo jeż~1i w ciągu pięciu 
lal od umorzenia lub wydania orzeczenia wyjclą na jaw 
nowe ok.olicznGści łub dowody, które mogą uzasadniać 
lika~anielub wymierzenie kary surowszej. 

2, 'Wznowienie postępowania dyscyplinarnego na· 
kcrrzyśt -obwinionego m'Oże n'astąj)ić naw.et })O. j~o 

-łmjerci, jeżeli wyjdą na Jaw nowe okoliczności lu.b ·do-

wody. które m0!1ą uzasadniać \łnrewinn:ienie ' lub, wymie~ 
rzenie kary łagodniejszej. , 

3. W razie śmierci obwinionego wniosek a. wznowie
nie postępowania mogą złożyć małzonek obwinionego, 
jego krewni . w linii prostej oTazrzecznik dyscyplinarny. 

§ 37. 1. Wniosek o wznowienie postępowania dyscy., 
plinarnego składa się do wojewódzkiej komi~ji dyscypli
narnej. która rozpoznała sprawę w · pierwszej instancji, 
_najpóźniej w ciągu trzeth miesięcy od chwiłi powzięcia I 

. przez uprawnionego do złożenia w,ruos-kuw1adQmości 

G przyczynach wznowienia. 
?' 

2. Wojewódzka lwmrsja dyscyplinarna l'ozp.oznaje 
wniosek na posiedzeniu po )zażądaniu prsemnegQ oświad
czenia strony ' przeciwnej. W razie potT.zeby k·omisja dys
cyplinarna może zarządzić spl'awCizenie przez rzecznika 
dyscyPlinarnego wskazanych W'e wniosku okoliczności. 

3. Od orzeczenia w przedmiocie wznowienia, lub 
odmowy . wzn:owienia postępowania dyscyplina mego przy
sługuje w ciągu siedmiu dni od d0ręczenia orz.-eczenia 
skarga, któ~ rozpoznaje Odwoławcza Komisja Dyscypli
narna' na posiedzeru.u, 

4, Wznawiają.<: postępowanie dyscyplinarne można 

zarząd-zić wstrzymame wykonania. . orzeczen,ia. 

§ 38. ' Jeżeli wznawiono posłlępowan-ie dyscyplinarnę 

na korzysć obwinionego, nie można wymierzyć mu kary 
aurowszej niż poprzednio orzeczona. 

§ 39.. W razi.e wydania '@J;zeczenia skp:zuJącego w 
waranka'<:h określ,onych w § 1.8, ust. 2, ,'Obwiniony może 
w ciągu ' miesiąca od daty, kiedy się ońim dowiedział, 

żądać wznowienia postE}powania, choćby nie zachodziły 
warunki wymienione w § 36 ust. 2. 

§ 4<1. I. Koszty postępowania dyscyplinarnego w . 
razie wydania orzeczenia skazującego ponosi skazany, 
a w innych wypadkach' - Skarb Państwa. 

2. Komisja dyscyplinarna, uwzględniając sposób 
obrony obwinionego: 'oraz jego stan rodzinny i majątko
wy, ~oże zwolnić go ,od zwrotu całości lub części 

kosztów. 

§ 41. Pisma dotyczące postępowania dyscyplinarnego 
lą wolne 'Od Opłat. ' . 

§ 42. Wydatki związane z działalnością komisji . dys
cypHńarny.Ch p-okrywa się z budżetu organów. które je 
powołały: 

§ 43. Jeżeli przepisy rozdziału mmejszego nie sta
nowią ,inaczej. do postępowania dyscyplil).arnego przewi
dZIanego w tym rozdziale l>tosuje się odpowiedniO prze-
pisy Kodeksu postępowa~la karn·ego. . 

Rozdział 2 

Zawieszanie w pełnieniu . obowiązków. 

. § 44. Przepisy rozdziału n'in.iejszego określają zasarly 
i tryb zawieszania w pełnieniu. obowiązków notariuszy, 
asesorów notarialnych i sądowych oraz apUkąntów no .. 
tarialnych i sądowych; a także wynagrodzenia w czasie 
tego' zawieszenia. 
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§ 45; 1,' Fi'ezes sądu wojewódzkiego zawiesza nota· 
nusza. asesora ltib ' aplikanta : w pełni~niu ' ooo'wiązków 
w razie zastosowania wobec niego tymczasowego areszto
wania. 

' 2. Prezes sądu wojewódzkiego może zawiesić w peł
Illeniu obowiązków notarius~a. asesora lub aplikdnta: 

l) przeciwko' ktpremu wszczęto postępowanie karne lub 
dyscyplinarne, , 

2) przeciwko któremlj wszczęto , postępowanie są.dowe 

ci ubezwłasnowolnienie. 

§ 46, L Zawieszenie ustaje 'z chwllą zakończenia po· 
I'tępowania dyscyplinarnego. chyba że komisja dyscypli-
Dama uchyli je wcześniej. ' 

2. VV' pozostałych wypadkach zawieszenie uchyla 
prezes sąd u wojewódtkiego. jeżeli ustały' przyczyBy. 
które ,je spowodowały. , 

§ 47: Podczas zawieszenia nie przyznaje się wyższej 
grupy ·wynagrodzenia. 

. § 48, / 1. I WYnagrodzenie w okresie tymczasowego 
aresztowania ulega ogranic,zeniu do połowy. 

/ 2, Na czas trwania zawieszenia .z powodu postępo
wania " karnego lub dysc yplinarnego ' prezes sądu woje
wódzkiego może ograniczyć wynagrodzenie • . nie Więcej 
jednak niż do połowy. ... 

- § 49, l. W razie umorzenia postępowagJa karnego 
lub dys<;,yplinatnegoalbo , wydania orzeczenia uniewin
niającego wypłaca się pozostałą część wynagrodzenia, 
które zostało' ograniczone w myśl § 48. 

2. W razie skazania na wydalenie z pracy , prawo 
ptrzymania pozostałej części -Wynagrodzenia nie przysłu-

guje. W innych wypadkach prezes s~d~ woje~ódzk '~' 
podejmuje decyzję w przedmiocie wy,płaty lub 
~ypła-ty pozosta/ejczęści ·wynagrodzeńia. ' ' 

§ 50. L Od decyzji w przedmiocie zawieszenia VI 

peh:lieniu obowiązków. ograniczenia wynagrodzenia : 1 od'" 
mowy wypłaty pozostałej Itięści wynagrodzenia mozna 
wnieść odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w termi
nie siedmiu dni od. daty d'oręczenia decyzji. \ 

2. WnieSienie odwołania nie 'Wstrzymuje wykonania 
decyzji. 

Rozdział 3 

,Przepisy przejściowe I koócowe. 

, " 

. t ,.., 

'§ 51. Postępowanie dyscyplinanie wszczęte przed 
wejściem w życie niniejszego ,rozporządzenia będzie sią 

toczyło według przepisów tego rozporządzenia. Czyimości 
dokonane przed wejściem w życie rożpotządzenia są sku- " 
teczne; ,jeżell odpowiadajll przepisom dotychczasowym. I" ,-

§ 52. W związku z art. 2 dekretu z dnia 27 grudnia 
1974 r. o zmianie Prawa o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. Nr 50, poz. 316) oraz art. 2 dekretu z dnia , 
27 grudnia 1974 r. (, zmianie Prawa o notariacie, (Dz. O. ,,~ , 

. Nr 50. poz. 317) tracą moc. w zakresie uregulowanyDl '.. 
w niniejsźym rozporządzeniu, przepily dotyczące przed- '; 
miotów ' unormowanych w tym rozporządzeniu, a .,r-· 
szczególności rozporządzenie Rady, Ministrów z dnia 
17 pażdziern.ika 1932 r. o komisjach dyscyplinarnych 
i postępowaniu dyscyplinarnym (Dz. U. ' Nr 92, poz .. -790), 

. . ~ 

I ' 
§ 53. Rozporządzenie' wchodzi w życie z dniem .oglo-

szenia. 

Minister SprawiedJiwc,6ci : L. DónlewcKJ :' 
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Oplata za 'prenumeratę' Dziennika 'Ustaw . wynosi . rocznie 1600,- zł. pó/rocznJe 1000.:- 'tł.,~~ ) 

Op/ata za lprenumeratę załącznika ,do Dziennik~ Ustaw wynosI 300.- zł. '_~ 

Pojedyncze egzemplarze DzlennikaUstawmoina nabywać w punktach sprLedazy "1 
w WarszawIe : Wydawni<.twa Akcydensowe -' al I Armii Wojska Polskiego .2/4. l' j 
P\1wszechny Dom Kslqżkl .. Unfwetsus" - 'ul. Belwederska ' 20/22. KSlęgarplil "D~mu ~ 
K ?iążkl' im, Stefana Zeromskiego - aL Gen. Swierc:lewskiegol1 9J1'23, w Urzędd\ b .. 
Wojewódzkkh: w Białej Podlaskiej. Białymstoku. Bielsku-Białej. Bydgoszczy , Cie~h:ii> -' '~ 

~~~~'e,c6;~f~~O~!~;oł~~:,ńS~i~tr~oo~~W~ry~~!~~~~Ski;:~cd~~ent~~l1~~~~e,pr~:~~~~e: "·i<_A 
Radomiu, Rzeszowie, Sieradzu. Skierniewicach. Suwałk 9ch, Tarnobrzegu, Tarnowie. ,( 1~ 
Wałbrzychu, Włocławku, Wrocławiu. Zielonej Górze, w Urzędzie Miasta l$rakowlI _ ' '~ 
i 'Łodzi oraz w sądach: w ' BiałymstoKu, Bielsku,'Bialej, Bydgosiczy, Bytomiu, Cieszynie. , ',' 'i 
Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gdyni; Gliwicach. GorLOwie Wielkolłolsklm, JeleOlej , -,,', 
Górze,. , KahsilU. ,Katowicach. ~ieJcach : Koninie , Koszalime, Krakowie legnicy. Lubllm'!" .;,o:> -~ 
łodzi. Nowym Sączu. ' Olsztynie. Opolu. Ostrowie Wielkopolskim. Płocku, Poznani,U. ~. ' ,,-'l 
Rildomiu, Rzeszowie, Sieradzu. Słupsku, 'Szczeci,nie, Tllrnohrzegu ' z' siedzibą w ~ando • .- .: ,,~ 
mierzu. ;Tarnowie, TOTunlu , Wałbrzychu z sied zibą w Swidnlcy, Wrocławiu. Zamościu ,,:/~ 

i Zielonej Górze, 

Reklamacje z powodu nledor~czema poszczególnych numerÓw 19laslat . nalety • j~~ 
do Administracji Wydawnlrtw Urzędu Rady Minlstró;w (ul Pow'ińska 69nl, ',Ą 
<90 117" Warszawa" skrytka pocztowa 81l po otrzymaniu następnego koleJnego, ,numf>ru. \' ,,'.,. • 

Redakcja: Urząd Rady MinistrÓw - Biuro prawne, Warszawa, Al Ujazdowskie lIG. \ . ')" 
Administracja : Administrarja Wydawnictw Urzędu , Rady Ministrów ul Pn~sin,kll ~917}! 
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