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USTAWA 

z dnia 20 cZ~fwca 1985 r. 

Prawo o ustroju sądów powszechnych. . '-

Art. 1. § l. 
sprawiedliwości 

stojąc na stz:aży 

§ 2. Sądami 

sądy rejonowe. 

DZIAŁ I 

Sądy. 

Rozdział 

Przepisy ogólne. 

Sć}cty powszechne sprawują wymiar 
w. Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
praworządności ludowej. 

powszechnymi są sądy wojewódzkie 

Art. 2. § l. Sądy powszechne rozstrzygają sprawy 
z zakresu pra wa karnego, cywilnego, rodzinnego i opie· 
kuńczego oraz prawa ' pracy i ubezpieczeń społecznych, 
z wyją.tkiem spraw przekazanych ustawami innym sądom: 

§ 2. Sądy powszechne rozstrzygają także sprawy 
pie wymienione w § I, jeżeli zóstały przekazane do ich 
właśc i woś ci odrębnymi ustawami. 

Art. 3. Zadaniem sądów powszechnych jest ochrona 
. porządku prawnego, a w szczególności: 

l) politycznego i społeczno·gospodarczego ustroju Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

2) własności społecznej, 

3) praw i prawem chronionych interesów instytucji 
i przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni oraz orga
nizacji s połecznych ludu pracującego, 

4) osobistych, rodzinnych i majątkowych praw oraz 
prawem chronionych interesów obywateli. 

Art. 4.§ I. Realizując _wymiar sprawiedliwości, 
sądy powszechne powinny oddziaływać wychowawczo 
w zakresie przestrzegania zasad praworządności, sprilwie
dliwości społecznej, dyscypliny pracy, troski o mienie 
społeczne oraz zapobiegania naruszeniom prawa, zgodnie 
z zasadami celami ustroju PoJskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. 

§ 2. W razie stwierdzenia w związku z rozpozna-
' , waną sprawą istotnego naruszenia przepisów p~awa albo 
poważnych nieprawidłowości w działal~ości prźedsiębior

stwa państwowego albo innej państwowej lub społeczne) 
jednostki organizacyjnej, sąd powszechny zawiadamia 
o stwierdzonym uchybieniu organ założycjelski -przedsię- ' 
biorstwa lub nadrzędlią jednostkę organizacyjną, aw 
miarę potrzeby również prokuratora lub właściwy organ 
kontroli. 

Art. 5. § 1. Sprawy należące do sądów powszecn. 
nych rozpoznają sądy rejonowe,. z wyjątkiem spraw prze
kazanych ustawami do właściwości sądów wojewódZkich. 

§ 2. Sądy wojewódzkie rozpoznają ponadto środki 
odwoławcze od orzeczeń sądów rejonowych; środki od
woławcze od orzeczeń sądów wojewódzkich, wydanych ,/ 
w pierwszej instancji, rozpoznaje Sąd Najwyższy. 

Art. 6. § . 1. W skład sądu powszechnego wc'hodzt\ 
wezes, wiceprezes lub wiceprezesi . oraz sędziowie. 

§ 2. Sędziów powoł'uje i odwołuje Rada Państwa 
na wniosek Ministra Sprawiedliwości. 

Art. 7. § 1. Sądy powszechne realizują swoje za
dania przy czynnym udziale obywateli, na zasadach 
:określon ych w ustawach. 

§ 2. Rozpoznawanie spraw w sądąch powszechnych 
odbywa się z udziałem ławników łudowych, z wyjątkiem 
wypadków okreś lonych w ustawach. 

§ 3. Przy rozstrzyganiu spra w ' ławnicy mają równe 
prawa z sędziami. . 

Art. 8. Sądy powszechne wydają wyroki w imieniu 
Polskie j Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 9. § 1. Sądy powszechne rozpoznają i rozstrzy
gają sprawy kolegialnie .. w postępowaniu jawnym, chyba 
że ustawy stanowią inaczej. 

y 
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ł 2. I;>ostępowania przed sądami powszechnymi to
czy się 'na zasadzie równości stron. z zapewnieniem stro
nom prawa do obrony. a także odwołania się do sądu . 
wyższej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. . 

Art. 10. Osoba nie władająca językiem polskim ma 
prawo do występowania przed sądem w języ~u ojczys
tym i bezpłatnego korzystania z pomocy tłumacza. 

Art. 11. ·Nadzór nad działalnością sądów powszech-. 
nych w zakresie orzekania sprawuje Sąd , Najwyższy. w 
trybie . określonym ustawami. 

Art. 12. .§ 1. Zwierzchni ' nadzór administracyjny 
nad sądami powszechnymi, w granicach {)kteślonych w 
ustawie; sprawuje Minister Sprawiedliwości. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości przedstąwia Radzie 
' Państwa okresową informację o dziahdności sądów po-
ws~echnych. ' 

§ 3. Pre~es sądu wojewÓdzkiego priedstawia 'okre
sową informację o działalności sądu wojewódzkiego wo
jewódzkiej radzie narodowej,' a prezes sądu rejonowe
go - radom narodowym stopnia podstawowego. na ic'h 
żądanie. 

;: Art. 13 . . § 1. Sędziowje .• · :współuczestniczą w ·. czyn. 
nościach z zakresu. administracHsądowej .poprzez organy 
kolegialne sądu wojewódzkiego. 

§ 2. Organami kolegialll:ymi sądu wojewódzkiego są: 
zgromadzenie ogólne sędziów oraz · kolegium sądu woje-
wÓdzkiego. " . 

,Art. 14. Sędziowie i inni pracownicy sądu mogą 

tworzyć radę 'pracowniczą na zasadach określonych W 
niniejsze! ustawje . w celu ochrony i reprezentowania 
swoich interesów zawodowych i socjalnych. 

Art. 15. Ilekroć w dalsżych przepisach jest mowa 
o sądach, rozumie się przez to sądy powszechne. 

Rozdział 2 

Organizacja lądów. 

Art. 16. ł l. Sąd rejonowy tworiy się dla jednej 
lub większej liczby jednostek podziału terytorialnego 
stopnia podstawowego. w granicąch tego samego woje- ' 
wództwa. 

§' 2 . . Sąd wojewódzki tworzy się dla jednego lub 
więcej województw. 

Art. 17. § I. Minister Sprawiedliwości w porozu
mieniu z Ministrem Administracji i Gospodarki Przestrzen
nej. w drodze rozporządzenia. tworzy i znosi ' sądy wo
jewódzkie i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary 
właściwości. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości. w droilze roźporzą
dzenia. może tworzyć poza siedzibą sądu. a t a kże znosić: 

1) ośrodki zamiejsc.owe sądów wojewódzkich. składają
ce się z jednego lub więcej wydziałów; 

2) wydziały zamiejscowe sądów rejono~ych. 

§ 3. Pracownicy ' zniesionego ośrodka lub wydziału 
zamiejscowego przechodzą do odpowiedniego ,sądu. , . . 

Art. '18. § 1. Minister Sprawiedliwości; w drodze 
rózporządzenia. tworzy w sądach wojewódzkich odrębne . 
jednostki organizacyjne do spraw z zakresu prawa pracy' 
i ubezpieczeń społecznych (sądy pracy i ubezpieczeń spo
łeCznych), ' a w sądach rejonowych - odrębne jednostki 
organizacyjne do spraw z · zakresu prawa pracy (sądy 
pracy).' . 

§ 2. Minister ' Sprawiedliwości, w drodze rozporzą

dzenia, może utworzyć w - niektórych sądach wojewódz
kiCh odrębne ' jednostki organizacyjne, właściwe wyłącz
nie do spraw z zakresu prawa pracy (sądy pracy) lub 
wyłącznie do spraw z zakresu ubezpieczeń ' społecznych 
(sądy ubezijiecze~ społecznych). . 

§ 3 .. Minister Sprawiedliwości. w dr'odze rozporzą
dzenia. może przekazać jednemu sądowi wojewódzkiemu 
rożpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpie
czeń społecznych z właściwości innego sądu wojewódz
kiego. a ' jednemu' sądowi rejonowemu - rozpoznawanie ' 

. spraw z zakresu prawa pracy z właściwości więcej niż 

je.dnego spośró.d sądów rejonowych działających na ob-
szarzetego samego województ~a. . 

. ' § 4. Do orzekania v/ jednostkach organizacyjnych, 
o których mowa w§l i 2, wyznacza się sęd~iów i ław"' 

T)ików~zczególnie obeznaJ).ych z problematyką spraw 
PJacowniczych. celami ubezpieczenia i potrzebami osób . 
ubezpieczonych. . , 

§5, Minister Sprawiedliwości . w porozumi.eniu z 
Ministrem Pracy. Plac i ' Spraw SClCjalnych. , w drodze roz
porządzenia. określa zasady i tryb wyznaczania sędżiów 
i ła",ników. o których mowa w "§ 4. 

Art. 19. § l. Minister 
rozporządzenia; "tworzy w 
rodzinne i nieletnich (sądy 
spraw z zakresu: 

Sprawiedliwości. w drodze . 
sądach rejonowych Wydziały 
rodZinne) w szczególności do 

~ • I • 

1) prawa rodzinnego opiekuńcżego. 
2) postępowania .wsprawach nieletnkh. 
3) postępowania w stosunku do osób uzależnionych od 

alkoholu . 
. ...-' 

§2. Ministe.rSprawiedliwości, w drodze rozporzą
dzenia,. może przekazać, jednemu sądowi rejonowemu 
rozpoznawanie sprąw należących do kompetencji wydzia
łu rodzinnego i nieletnich wzakresiewlaściwości więcej 
niż 'jednegospośtód sądów rejonowych ' działających na 
obszarze tego samego województwa. 

ArL 20: § 1. . Sąd wojewódzki dzieli się. a sąd rejo
nowy ., może być podzielony na wydziały . 'w zależności 

od potrzeb tworzy się wydziały karny i cywilny, a · także 
inne wydziały. z uwzględnieniem rodzaju i liczby spraw 
wpłvwających do sądu. . 

§ 2. Wydżiały tworzy ' i znosi Minister Sprawiedli
wośr.i. 

§ 3. Wydziałem kieruje przewodnicząc.y. którym 
jest prezes. wiceprezes lub sędzia, 

Art. 21. § 1. Sąd może pełnić czynności poza swoją · 

siedz!bą. a w razie konieczn{)ści - i poza obszarem sw·ojej 
właściwości, jeżeli wymaga 'tego dobro wymicłru sprawie
dliwości lub jeżeli przez to ndstąpiznaczne zaoszczędze
nie k:>sztów. 

§ 2. ' Minister Spr.awiedliwości . .może ząrządzić odby
wanie stałych posiedzeń sądów (roków sądowych) poza 

. siedzibą sądu. 
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'Art. 22. § 1. W wypadkach przewidzianych w usta
wach sądy są bbowiązane spełniać poszczególne czyn
ności sądowe na żądanie innych sądów oraz innych 
organów. 

§ 2. Sądy są obowiązane udzielać pomocy sądowej 
również na żądanie ~ sądów zagranicznych, jeżeli wzajem
ność jest zapewniona; żądanie pomocy sądowej, skiero
wane przez Ministra Sprawi-edJiwoś.c1, jest wiążące dla 
sądu wezwanego. . 

§ 3. O spełnienie czynności należy zwrócić się do 
sądu, w którego okręgu czynność ma być wykonana. 

Art. 23. § 1. Sędziego w jego czynnościach może 

~zastąpić sędzia tego samego sądu, sądu równorzędnego 

lub -wyższego albo niższego. 

§ 2. W składzie sądzącym może brać udział tylko 
jeden sęq.~ia innego sądu. Sędzia sądu niższego nie może 
być przewodniczącym składu ·sądzącego. Minister Spra
wiedliwości może jednak przyznać sędziemu sądu rejo
nowego, delegowanemu do sądu wojewódzkiego, prawo 
przewodniczenia w sprawach rozpoznawanych przez ten 
sąd w pierwszej instancji w składzie jednego sędtiego 

dwóch ławników. 

Art. 24. § 1. Prezes sądu może wyznaczyć sędziego 
dodatkowego do rozprawy, jeżeli istnieje przypuszczenie, 
że będzie oria trwać czas dłuższy. 

§ 2. Sędzia . dodatkowy bierze udział w naradzie 
! głosowanill, jeżeli· jeden z sędziów nle może uczestni
czyć w składzie sądzącym. 

Art. 25. Spełnienie czynności przez innego sędziego 

niż ten, który był do niej ' powołany według podz}ału 
czynności, nie wpływa na jej ważnoŚć. 

Art. 26. § 1. Prezes sądu wojewódzkiego zwołuje 

co najmniej raz w roku konferencję sędziów rózpoznają
cych sprawy karne. cywilne i rodzinne w telu omÓwie- ~ 
nia wniosków wypływających z ananzy stanu~prze~trze

gania prawa w świetle rozpoznawanych spraw z tego 
zakresu; w konferencji uczestniczą zaproszeni przez pre
zesa prZEidstawiciele zainteresowanych organów, 'instytu-
cji i organizacji. 

§ 2 .. Prezes sądu \Vojewódzkiego . zwołllje .co naji" 
mniej 'raz w roku konti.Hencję sędziów rozpoi,nających 

sprawy z zakresu prawa pracy ~ ubezpieczeń społecznych 

w celu omówienia wniosków wypływających z okresowej 
analizy sŁ<mu przestr-zeganiaprawa ' p/acyi ubezpieczeń 

społecznych w świetle rozpoznawanych _ sporów z tego 
zakresu; w konferencji uczestniczą zaproszeni przez pl e
zesa przedstawiciele zainteresowanych zakładów pracy. 
organów i ~nstytucji oraz związków za~odowych. 

. Art. 27. Minister Sprawiedliwości. w drodze rozpo
rz"dzenia: / 

1) określa urzędy prowadzące rejestr skazanych i uka
ranych, sposób prowadzenia rejestru. a także _ wyso
kość opłaty za udzielenie informacji z reiestru oraz 
zasady i sposób jeiuiszczania. 

2) może powierzyć prowadzenie rejestrów przedsię

hiorstw państwowych. . spółdzielni. orqanizacji spo
łeczno-zawodowych rolników i innych rejestrów, prze
kazane. ustawami do właściwości sądów rejonowych, " 

' jednemu z nich dla dwu lub wi~cej tych sądów. 

Rozdział 3 

Organy sądów. 

Art. 28. Organami Slldów sl\: 

1) w sądach wojewódzkich - prezes sądu, zgromadze
nia ogólne sędźiów oraz ko.legium sądu wojewódz
kiego, 

2) w sądach rejonowych - prezes sądu. 

Art. 29. § L Prezes sądu kieruje sądem, pełni 
czynnoscl administracji sądowej, czynnoscl nadzoru, 
a także inne czynności przewidziane' w ustawie oraz w 
przepisach szczególnych. 

. § .2. Prezes sądu w zakresie administracji sądowej 
jest organem pódległym . Min~trowi Sprawiedliwości oraz 
reprezentuje sąd. Prezes sądu "wojewódzkiego wykonuje 
ponadto czynności administracji sądowej w stosunku ' do 
sądów re jonowych na obszarze ,,:łaściwości sądu woje
wódzkiego. 

§ 3. Prezesd ' sądu zastępuje .wyznaczony wiceprezes 
lub sędzia. 

Art. 30. § 1. Prezesów ! wiceprezesów sądów spo
śród sędziów powołuje, a także odwołuje Minister Sp~a
wied1iwości, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu wo
jewódzkiego. 

§ 2. Minister Sprawieq.liwości, przed podjęcieą1 de
cyzji, O której mowa w § L może zasięgnąć opinii orga
nizacji politycznych i społecznych działających w sądzie. 

§ 3. Wiceprezesa sądu wojewódzkiego sprawujące

go kierownictwo sądu pracy i ubezpieczeń społecznych 
Minister Sprawiedliwości pOWołuje i odwołuje po zasięg

nięciu ,Jpinii także Ministra Pracy, Płac i Spraw So· 
cjalnych. 

Art. 31. Na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu 
wojewódzkiego może' b'yć powołany sędzia sądu woje· 
wódzkiego lub sędzia sądu wyższego. 

Art. · 32. § 1. Minister Sprawiedliwości sprawuje 
zwierzchni nadzór ad~inistracyjny nad sądami i sędzia
mi osobiśCie. przez powołane w tym celu organy nadzoru 
lub przez wyznaczone osoby. ' 

§ ,2. Nadzór pełnią również: 

1) prezes - nad sędziami i sądem powierzonym jego 
kierownictwu. 

2) prezes sądu wojewódzkiego - nad sędziami i sądami 
rejonowymi na ' obszarze właściwości sądu woje
wódzkiego. 

. Art. 33.§ 1. Osoby powołane do ' nadzoru m aj 1.\ 
prawo wglądu w czynności sądów, mogą ż~dać wyjaś

nień oraz usunięcia uchybień i usterek, a w razie dostrie
żeni a przewmlenia żądać wszczęcia postępowania 

dyscyplinarnego. Minister Sprawiedliwości oraz prezesi ~ 

sądów. co do podległych ich nadzorowi sądów. mają 

prawo uchylać zarządzenia administracyjne niezgodne 
z prawem oraz zarządzenia 'nieżgodne z regtilaminami 
lub innymi przepisami porządkowymi. 

§ 2. Osoby pnwołiine dó nadzoru mogą badać 
orzecznictwo sądowe. 
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§ 3. Osoby wykonujące czynnosCI nadzoru mogą 

być obecne również na rozpra wie toczącej się z wyłącze
niem jawności. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości oraz prezesi sądów, 
w granicach przysługującego im nadzoru, mogą - w ra
zie dostrzeżenia uchybienia dotyczącego sprawności po
stępowania sądowego - zwrócić na nie UWt;gę i żądać 
usunięcia skutków tego uchybienia. 

Art. 34. Nadzór,' o którym mowa wart. 32 i 33, nie 
może wkraczać w dziedzinę, w której sędziowie są nie
zawiśli. 

Art.' 35. § 1. Minister Sprawiedliwości kieruje dzia
łalnością organów i osób powołanych do nadzoru oraz 
kontroluje wykonanie wydanych w trybie ,nadzoru za
rządzeń. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości. '\V: drodze , rozporzą
dzenia, ' określa szczegółowe zasady wykonywania nad
zoru nad sądami i sędziami przez organy i osoby powoła
ne do nadzÓru.. 

Art. ,36. Prezes sądu wojewódzkiego zawiadamia 
prezesa właściwego ' sądu " rejonowego o stwierdzonych 
uc?ybieniach w działa~iu tego sądu. 

Art. 37, § L Sąd wojewódzki. w Taziestwi~r(lz~hi~ 
przy rozpoznawaniu sprawy oczywistej obrazyprzep;sów, 
n ię,~illeżnie od innych uprawnień, wytyka uchybIenie 
właściwemu sądowi rejonowemu. Sąd wojewódzki ' Prze.d. 
wytknięciem uchybienia może żądać wyj~śnień. StWier: 
d:zenfe i wytknięcie uchybienia nie wpl'ywa na rożstrzyg~ 
riięcie sprawy. 

§ 2. O wytknięciu uchybienia sąd " wojewódzki za
wiad amia prezesa właściwego sądu rejonowego, a o wy
padkach po ważniejszych uchybień '- takie Ministra Spra-
wiedliwości. ~. 

Art. 38. Minister Sprawiedliwości. w drodze rozpo
rz" dzenia: 

l) ustala regulamin określający tryb wewnętrznego 

urzędowania sądów, 

2) okreś la, po upływie jakiego czasl\ i z dopełnieniem 
jakich warunków akta spraw sądowych podlegają 

zniszczeniu w całośCi lub w części albo przekazaniu 
archiwom państwowym. 

Art; 39. Zadaniem , zgromadżenia ogólnego sędziów 

i kolegium sądu wojewódzkiego jest strzeżenie gwarancji 
p ra widłowego wymiaru sprawiedliwości oraz oddziaływa
nie na realizację przez Sf;~dziów zadań okr~ślonych w 
art. 4, a w szczeg ólności: 

1) dokonywanie okresowych ocen realizacji zadań są- ' 

dów co do ich zgodności z interesami państwa 

i obywateli. 

2) dbanie o postawy ideowo-moralne sędziów i godność 
stanowiska sęd ziego oraz strzeżenie ni ezawisłości 

sęd z i owsk ie j, 

3) podejm owanie działań w celu doskonalenia kwalifi-
kacjizawodowych sęd ziów wysokiego poziomu 
pracy sądów, ' 

~) wyrażanie opinii w sprawach okr,eślonych w ustawie 

oraz w sprawie projektówllktów prawnych przeka
zanych do zaopiniowania. 

Art. 40. § 1. Zgromadzenie ogólne składa się z sę
dziów sądu wojewódzkiego oraz delegatów sędziów są

dów rejonowych działających na ob~zarze właściwości 

sądu wojewódzkiego. Delegatów sędziów sądów rejono
wych w \liczbie jednej trzeciej liczby sędziów sądu woje
wódzkiego wybierają zebrania sędziów sądów rejono
wych; Minister Spra wiedliwości ustala regulamin wyboru 
delegatów. 

§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego jest 
prezes sądu wojewódzkiego. 

§ 3. Członkowie zgromadzenia ogólnego są obowią- ' 
zani brać udział w posiedzeniach zgromadzenia, Dotyczy 
to również sędziów delegowanych do pełnienia czynności 
na podstawie art. 66, Pozostali sędziowie i asesprzy mogą 
brać udział w posiedzeniu zgromadzenia ogólnego bez 
prawa głosowania i wyboru. 

§ 4. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego 
jest wymagana obecność przynajmniej . dwu trzecich liczby 
jego czlonków;Uchwały zapadają większościąglosów, 

a w razie równ9ści głosów decyduje głos przewodniczą

cego. Głosowanie " jest tajne na żądanie co najmniej 
jednej czwartej liczby obecnych członków zgromadzenia. 

r 5. Zgromadzenie ogólnezbłera się co najmniej 
raz' * rokU. ' Posiedzenia zgromadzenia zwołuje prezes 
sądu wojewódzkiego z własnej inicjatywy lub na wnio
sek Ministra Sprawiedliwości, kolegium sądu wojewódz· 
kiego albo jednej piątej liczby sędziów obszaru sądu .wo
jewódzkiego. 

:' i6. Prezes sądu wojewódzkiego mofe zaprosić do 
udziału w posiedzeniu zgromadzenia ogólnego, z głosem 
d'oradczym, przedstawicieli organizacji politycznych i spo
łecznych, dZiałających w sądach: 

Art. 41. Zgromadzenie ogÓlne., realizuje zadania 
określone w ustawie, a w szczególności: 

l) wysłuchuje Informacji prezesa sądu , wojewódzkiego 
.' o działalności sądów i pracy sędziów oraź wyraża 

opinię w tym ,zakresie, 

2) ustala liczbę i wybiera " połowę członków kolegium 
sądu wojewódzkiego i zastępców Członków tego ko-
legium, ' 

c 
3) us.tala liczbę I wyoiera członków wojewódzkiego sądu 

~yscyplinarnego, przewQdnicZl.lcego tego sądu i jego 
zastępców, 

4) określa kierunki pracy kolegium sądu wojewódzkie
go oraz rozpatruje sprawozdania z działalności ko
legium, 

5) wykonuje inne czynności określone w ustawie. 
, 

Art. 42. § 1. Kolegium sł\du wojewódzkiegó składa 
się z czterech do dziesięciu członków wybieranych w po
łowie\ spośród czloąków żgromadzenia ogólnego, a, w po
łowie powołanych przez prezesa sądu' wojewódzkiego 
spośród sędziów. Prezes sądu wojewódzkiego powołuje 

również połowę zastępców cz.łonków kolegium sądu wo
jewódzkiego. Przewodniczącym kolegium sądu wojewódz
kiego jest prezes sądu wojewódzldego. ' 

§ 2. KadenCja kolegium sądu wojewódzkiego trwa 
dwa lata. 
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§ 3. Do podjęcia uchwał jest w ymagana obecność 

pełnego składu kolegium sąd u ,wojewódzkiego.' W razie 
niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu przez członka 
kolegium, uczestniczy w posiedzeniu zastępcą wyznaczo
ny przez przewodniczącego kolegium odpowiednio spo
śród zas tępców członków kolegium bądź wybranych 
przez zgromadzenie ogólne, bądź powojanych przez pre
zesa sądu wojewódzkiego. Uchwały zapadają większością 
głosów, a. w razie równości głosów decyduje głos przę
wodnicZącego. 

§ 4. Kolegium sądu wojewódzkiego zbiera się w za
leżności od potrzoo co najmniej raz na . kwartą!. Posie
dzenia kolegium zwołuje"'" prezes sądu 'Wojewódzkiego 
z własnej inicjatywy lub mI" wniosek jednej trzeciej 
liczby członków kolegium. 

Art. 43. § 1. Kolegium sądu wojewódzkiego reali
zuje zadania okreś]one w ustawie, nie zastrzeżone do. 
wyłącznej właściwoścl zgromadzenia ogólnego,. a w szcze-
gólności : \ 

. 1) ustala podział czynności w śądach, obejmujący także 
obsadę stanowisk przewódniczących wydziałów, 

2) rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji 
sądów, 

.3) wyraża opinię o kandYdątach na asesorów sądowych, 
sędziów sądów rejonowyćh i Sąduwojewódzk"ieg9 
oraz prezesów i wiceprezesów sądów, . . . 

4) ustala projekt listy kandydatów na aplikantów I~
dowych, 

5) wypowiada się w sprawach opinii dotyczących sto
sunku służbowego sędziów oraz pochodzących z. da
nego obszaru kilndydatów na sędziów itmych s~dów, 

6) wybiera zastępcę przewodniczącego kolegium spośród 
sędziów sądu wojewódzkiego -'- członków kolegium, 

7) wyraza. opinie w innych sprawach przedstawionych 
przez prezesa sądu wojewódzkiego. 

§ 2. W spraw~~h istotnych dla danego sądu rejono-' 
wego kolegium sądu wojewódzkiego może zasięgnąĆ 

opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów. 

§ 3. Podział czynności na następny rok kalendarzo
wy ustala kolegium sądu wojewódzkiego najpóźniej w 
listopadzie każdego roku, opierając się na projekcie 
przedstawionym przez prezesa sąd1.l wojewódzkiego, po 

_ zasięgnięciu opinii prezesów sądów rejonowych' co do 
podziału czynności w tych sądach. Prezes sądu wojewódz.
kiego ustala zakres swoich czynności i zakres czynności 
wiceprezesów sądu wojewódzkiego. 

Rozdział " \ 

Utrzymanie powagi ' sądu. 

Art. 44. § 1. Przewodniczący sądu może upomniec; 
osohę, która narusza powagę, spokój lub porządek czynL 
ności sądowych. a po bezskutE!cznym upomnieniu może 
ją wydalić z sali rozpraw: 

§ 2. Osoby hiorące udział w sprawie sąd może 
wydalić tylko wtedy, gdy mimo uprzedzenia o skutkach 
prawnych ich nieobecności przy czynnośCiach sądowych 
nadal zachowują . się w sposób okreśłony w § 1. 

Art. 45. § 1. W' razie cipższego naruszenia powagi, 
spokoju lub porządku czynnosci sądowych albo ubliźe-

nia sądowi. innemu organowi państwowemu lub osobom 
biorącym udział w sprawie, sąd może ukarać winnego 
karą porządkQwą grzywny do 10000 złotych lub karą 
pozbawienia ' wolności do 7- dni; osobie pozbawionej wol
ności można wymierzyć karę przewidzianą w przepisach 
o wykoirywaniu kary pozbawienia wolności. 

. § 2. Za ubliżenie w piśmie powadze sądu lub uźyi:ie 
wy~azów obrażliwych . sąd może ukaraĆ winnego karą 
porządkową grzywny do 10000 złotych,riiezależnie od 
jegO' odpowiedzialności za ten czyn przewidziane} w 
inne j usta wi e. . . ': . 

§ 3. Jeżeli J:zynu określonego w § 1 I 2 QOPllścił 
się ż.ołnierz w czynnej służbie wojskowej, ląd - zamiast 

-wymierzenia kary - zwraca się do właściwego dowódcy 
jednostki wojskowej, ktÓry stosuje środki przewidziane 
w przepisach wojskowych; przepis ten stosuje się odpo
wiednio do osoby odbywającej zasadnicz~ służbę wojsko-
wąwóbronie 'cywilnej. . 

Art. 46. § 1. Postanowienie o ukaraniu kar~ po
rządkową (art. 45 § 1 i 2) jest natychmiast wykonalne, 
liie podlega zaskarżeniu ora:& nie uchyla odpowiedzial
noścI:. karnej I dyscyplinarnej za ten sam czyn. 

I 2. W razie niemożnoŚci Ściągnięcia grzywny. zćl:' 
~Ienia się ją na karę pozbawienia wolności do 7 dni. 

Art. 47. Zarządzenia porządkowe przewodnicqcego 
ąraz kary porządkowe wymierzan. przez ląd nie DWlj~ 

zastosowania do sędziów i ławników, należących do 
składu, orzekającego, oraz do prokuratora. Kary porząd
kowej ' pozbawienia wolności do 7 dni ~ie stosuje się 
również do adwokatów i radców prawnych blor~cych 
udziął w · sprawie . . 

A-r:t. 48. Sąd może wydalić • sali rozpraw publicz
ność z powodu niewłaściwego jej zachowania się. 

A-rt. 49. Sędziemu dokonujlIcemu czynności łlłdowej. 
jednoosobowo przysługują prawa przewodniczące90 i sąd\l 
przewidziane wart. 44, 45 I 48. 

DZIAt. II 

Sędziowi .. 

Rozdział 1 

Nlezawlsloit aędzlow8ka. 

Art. 50. Sędziowie są w sprawowaniu swojego urzEt~ 
du niezawiśli ' i podlegają tylko ustawom. 

Art. 51. Niezawisłość sędziego nie wyłącza obowiązol 
ku spełniania zleceń w zakresie administracji IlIdowej~ 
Sędzia może jednak żądać, aby zlecenie doręczoDQ mu 
na piśmie. 

Art. 52. § 1. Sędzia nie może być zi1trzymany anI 
pociągnięty do odpowiedzialności karnej sądowej lub 
administracyjnej -he:& zezwolel\ia właściwego s.ądu dyscy
plinarnego. Nie dotyczy . to zatrzymania na gorący~ 

uczynku popełnienia p~estępstwa. Do czasu wJdeni, 
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uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpo
wiedzialności karnej sądowej .lub administracyjnej wolno 
podejmować tylko czynności nie cierpiące zwłoki. 

, , 

' t 2. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie 
n. pociągnięcie sędziego do odjJOwiedzialności właściwy 
aąd dyscyplinarny może poleCić niezwłoczne zwolnienie 
sędziego zatrzymanego na gorą<:ym uczynku. 

t 3 .. W terminie ., dni ód doręczenia uchwaly , odma
wiają~ej zezwolenia na pociągnięcie sędziego do odpo
wiedzialności karnej sądowej lub administracyjnej przy
sługuje organowi lub ,osobie. która. wniosła o zezwolenie. 
oraZ rzecznikowi dyscyplinarnemu zażalenie do właści

wego sądu dyscyplinarnego drugiej instancji. W tym 
samym terminie sędziemu przysługuje zażalenie na 
uchwałę zezwalającą na pociągnięcie go do odpowiedzial
ności karnej sądowej. 

ł 4. , Za wykroczenia sędzia odpowiada ty lko dyscy
plinarnie; . 

Rozdział 2 

Powoływanie, odwoływanie I zwalnianie sędziego. 

Art. 53. Na stanowisko sędziego może być powoła- ' 
ny ten. kto: 

1) posiada obywatelstwo polskie i korżysta z ' pełni 
praw cy;wilnych i obywatelskich. 

2) daje ręko,jmię należytego wykonywania obowiązków 

, sędziego w Polskiej Rzeczypospoi!tej Ludowej, 

3) jest nieskazitelnego . charakteru. 
4)', llkończył wyższe studia ' prawnicze. 

5) odbył aplikację sądową lub prokuratorską. 

' 6) złożył egzamin sędziowski lub prok~uatorskh 

7) ' pracował w charakterze asesora sądowego lub pro
kuratorskiego co najmniej ' rok, 

8) ukończył 26 lat. 

Art. 54. Wymagania, o których mowa wart. , 53 
pkt 5-7. nie dotyczą: 

1) profesoró~ i docentów , nauk prawnych w polskich 
szkołach wyższych. w Polskiej Akademii .Nauk oraz 
w innych placówkach naukowych i naukow.9-ba
ddwczych. 

2) prokuratorów, wiceprokuratorów i podprokuratorów ' 
powszechnych i wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury, , 

3) oficerów. którzy w sądach wojskowych 'i wojsko- ' 
wych jednostkach organizacyjnych prokuratury zaj
mowa li , stanowiska sędziów. prokuratorów. wicepro'
kuratorów i ' podprokuratorów. 

4) arbitrów Państwowego Arbitrażu Gospodarczego. 
5) adwokatów oraz radców prawnych. którzy wykony

wali ten ·zawód co najmniej trzy lata. 
fi) notariuszy. 

Art. 55. Nie , może być sędzią osoba. której małżo
nek wykonuje zawód adwokata. 'Nie może być sędzią 
również osoba, której' krewny do d'rugiego stopnia lub 
powinowaty pierwszego shlpnia wykonuje zawód adwo
kata nil obszarze właściwości tego samego sądu woje-
wódzkiego. \ 

l 

--~----~--------------------------~ 

Art. 56. Osoby pozostające ze sobą w , stosunku' po
krewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powino
wactwa pierwszego ,stopnia oraz małżonkowie ' nie mogił 

być sędziami 'IN jednym sądzie nie podzielonym na wydzia
ły. a także być sędziami w tym samym wydziale sądu, 

brać udziału w tym samym .kładzie orzekającym albo 
też podlegać sobie służbowo. 

Art. 57. Wniosek Ministra Sprawiedliwości ' o powo
łanie na stanowisko sęd~iego powinien zawierać infor
mację o treŚci opinii właściwego kolegium sądu woje
wódzkiego. 

Art. 58. §-, l. Stosunek służbowy sędziego nawiązu

, ję się z chwilą doręczenia mu zawiadomienia p powo
łaniu. 

§ 2 .. Sędzia powinien zgłoSić się w celu objęcia 

st~mowiska w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania 
za'wiadomienia o powołaniu. jeżeli nie oznaczono ~ innego 
terminu. ' 

§ 3. W razie nie- usprawiedliwionego nie objęcia 
stanowiska w terminie określonym Vi § 2. powołanie traci 
moc; okoliczność tę stwierdza Minisler Sprawiedliwości. 

Art. 59. § 1. O,bejmując stanowisko' sędzia składa 
wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie wedlug na-
stępującej roty: ' 

.. Slubuję uroczyście na powierzonym mi ~Janowisku 
sędziego przyczyniać się w moim . zakresie działania ze 
wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodległości 

i wszechstronnego rozwoju Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. której wiernos ci zawsze dochowam; stać na 
straży Jej polityqnego.spolecznego i gospodarczego I 

ustroju. ochraniać , zdobycze ludu pracującego. w'jasność 
społeczną oraz pi-ilwa i prawem chronione interesy oby- ~ 
~ateli; ~trzecpraworządności ludowej i umacnrać świa
domość prawną obywateli; obowiązki mojego urzędu 

wypełniać sumiennie. sprawiedliwość wymierzać bezstron
nie według mego sumienia i zgodl'!ie z przepisami prawa, 
dochować tajemnicy państwowej i służbowej. a w postę

powaniu kierować się ""zasadami godności. uczciwości 

i sprawiedliwości społecznej". 

§ 2. W uzasadnionych wypadkach MinisterSpra,wie
dliwości może upoważnić prezesa sąąu wojewódzkiego 
do przyjęcia ślubowpnia określonego w § l. ' 

§ 3. Sędzia. przechodząc na inn"e stanowisko sę
dziowskie. nie składa ponownie ślubowania; nie dotyczy 
to "powołania na stanowisko' sędziego Sądu Najwyższego. 
,~ , ,. 

Art. 60. § l. Prezes sądu wojewódzkiego prowadzi 
dla każdego sędziego osobny wykaz służbowy. zawiera
jący istotne dane dotyczące jego stosunków o~obist ych 
i służbowych. 

§2. Prezes sądu wojewódzkiego sporządza OpInię 

dotyczącą stosunku służbowego każdego sędziego . co trzy 
, Jata. którą przedstawia Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości. w drodze rozporzą

dzenia. określa sposób prowadzenia wykazów służbowych 
oraz sporządzania opinii. 

Art ... 61. § 1. Rada Państwa. na wniosek Ministra ' 
Sprawiedliwości. ' odwołuje sędziego. jeżeli nie daje on 
rękojmi należytego wykonywania obowiązków sędziego_ 
Przed złożeniem wniosku Miniśter' Sprawiedliwości wy
słuchuje wyjaśnień sędziego, chyba że nie Jest 'to moż
liwe. 
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§ , 2. Minister Sprawiedliwości przedstawia Radzie 
Państwa opinię kolegium sądu wojewódzkiego . co do 
wniosku o odwołanie sędziego. 

§ 3. SędzIa traci prawo do orzekania z chwilą ' za
wiadomienia go o uchwale o ' odwołaniu. 

Art. 62. § 1. Minister Sprawiedliwości zwalnia sę

dziego, jeżeli: 

1) zrzeklsię swojego stanowiska, 

2) z powodu choroby lub ułomności został orzeczeniem 
komisji lekarskiej do spr·aw inwalidztwa i zatrud~ie
nia uznany za . trwale niezdolnego do pełnienia obo
wiązków sędziego "arbo bez uzasadnionej przyczyny 
odmówił poddania się badaniu lekarskiemu takiejko-

'misji. mimo uchwały kolegium sądu wojewódzkiego 
, o potrzebie ' poddani~' się takiemu badaniu, 

3) przekroczył wiek ehlerytalny, chyba ,że Minister 
Sprawiedliwości z własnej ini~j~tywy lub na wnio
sek sędziego wyrazi zgodę na dalszezajII\owanie 
stanowiska. 'nie dłużej jednak niż do ukończenia 
70 ' lat. • 

' 4) zawarł zwiąźek małżeński z osobą, która wykonuje 
zawód adwokata . i nie zaprzestala go wykonywać 
w terminie trzech miesięcy od ' zawarcia \ związku 
małżeńskiego. 

§ 2. Minister SprawiędiiwoścL może zwolnić sędzie

go. jeżeli z powodu cho!Oby i płatn~go urlopu <ga pora
towania zdrowia nie pełnił służby nieprzerwani'e przez 
okres dłuższy niż rok. Do okresu tego wlicza, się okresy 
poprzedniej przerwy w pełnieniu służby wskutek chorC!by 
i. płatnego urlopu d laporatowanfa zdrowia. jeżeli okJes 
czyrnej służby nie prz.ekroczył trzydziestu dni. ' 

~ § 3, Zrzeczenie się przez sędziego swojego stano
wiska może nastąpić bez podania powodów. 

Art. 63. § l. Stosunek służbowy sędziego rozWią

zuje się po upływie trzech miesięc'y od doręczenia za
wiadomienia o odwołaniu lub zwolnieniu. chyba że na 
wniosek sędziego określono krótszy termin. 

§ 2., Prawomocn7 orzeczenie sądu dyscyplinarnego 
o wydaleniu ze służby sędziowskiej pociąga za sobą 
z m'ocy prawa utratę stanowiskasędzięgo; stosunek służ
bowy sędziego rozwiązl,lje się z chwilą uprawomocnienia 
się orzeczenia. 

Rozdział 3--

Zmiana , stanowi~ka. 

Art. 64. § 1. Powołanie sędziego na inne stanowis
ko lub przeniesienie go na inne miejsce służbowe może 
nastąpić tylko za jego zgodą. 

§ 2. Zgoda sędziego na przeniesienie nie jest '-wy
magana w wypadkach: 

1) zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organi
zacji sądownictwa lub zniesienia danego sądu. ośrod
ka lub wydziału zamiejscowego albo przen.iesienia 
siedziby sąd u, 

2l:z;awarcia zwią~ku małżeń1ikiego 
danego sądu nie podzięlonęgo 

--- , 

pomied zy sędziiimi 

na wydziały albo 

wskutek powstałej, podległości służbowej pomiędzy 

sędżiami-ma/żonkarui, , 

3) pozostawania sędziego w stosunku pokrewieństwa 

lub powinowactwa w stopniu określonym wart. 55 
<:lo ~oby' • . która , 1"ykonuję -zawód adwokij,ta na 
oQszarze wła$ciwości tego sameg,o sąduwojewódz-
kiego. , " " " " , 

4) gdy wymaga tego' dobró' wymiaru ,sprawiedIiwp:$ci 
lub wzgląd na powagę stanowiska sędziego pa pod
stawie uchwały kolegilim sądu ; wojewód:r;kiego ; podję
tej na wrii6sek prezesa ' sądu Wojewódzkiego. }:lr1:ed 
podjęciem uchwały kolegiuru wysłuchuje wyjaśnień 
sędziego. chyba ze I1iejest lo' możliwe, 

5)przeniesieni,a w drodze dyscypąnarnej. 

§ 3. Przeniesienie sędziego Vf wypadkach" ,określo
nych w § 1 i 2 zarządza Minister , $prawiedljwbści, z. ,Jym 
że prźeniesienie sędziego z przyczyn wymienionych 'w 
§' 2" pkt 1 nidżenastąpić. jeżeli uwzględnienie wniosku 
sędziego ,I co do nowego miejsca służbowego nie jest 
możliwe. 

Art. 65. W razi,e przenie'Sienia sędziego , do innej 
miejscowości, przysługuje mu zwrot kosztów przeniesie
nia; " zwy jątk,tem . wypadku ... -gdy , . przeniesienie nastąpiło 

w drodze dyscyplinarnej lub na prośbę sędziego:- Sędzie

mu prz~nos?:onemu na jego proś,bęMinister Sprawiedli'
wości. w szczególnie uzasadnionych wypadkach. xp.oże 

p'rz:y~nać zwro~ kosztów przeniesienia. 

,/ 
Art. 66. § l. Minister SprawiedliwośCimoż'e dele-

gować sędziego za jego zgodą' do pełnienia obowiąaków 
sędziego lub czynnośCi administracyjnych w ' innym są
dzie. Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce 
organiztlcyjnej podległej Ministrow:i Sprawiedliwości albo 
przez niego nadzorowanej. 

§2. Minister Sprawiedliwości może , , delegować : sę

dziego nawet bez jegozgódy na , okres nie dłuŻSZy niż. 
trzy miesiące w ciągu roku. 

§ 3. Prezes sądu wojewódzkiego może 'delegować 
sędziego do pełnienia ' obowiązków sędziego na obszarze 
właściwości tego samego sądtiwojewódzkiego. jednak
że na czas nie dłużs,zy niż miesiąc w ciągu roku. 

§ . 4. Łączny czas delegacJi" na padst'awieprzepisów 
§ 2 i ' 3 nie może przekraczać trzech miesięcy w ciągu 

roku~ 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określa szczegółowe 
zasady delegowania sędziów do pełnienia obowiązków w 
Ministerstwie Sprawiedliwości. , 

Rozdział 4 
/ 

Obowiązki ł prawa sędziów. 

Art. 67. § l. Sędzia jest obowiązany wiernie służyć 

Polskiej RzeczYPospblitej Ludowej. sumiennie wypełniać 

obowiązki wynikające ze ślubowania sędziowskiego oraz 
stale 'podnosić poziom swojej świadomości społecznej 
i -wiedzy zawodowej. ' 

§ -2. Sędzia po\::in'ien w służbie i poza sł użbą st, lec 
powagi sądu i . unikac wszystkiego. co !nogloby przynieść 

-' 
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ujmę godności sędziego. Nie wolno mu brać udziału w 
takich wystąpieniach, które mogłyby osłabić zaufanie do 
jego bezstronnośc i l ub wierności Polskiej Rzeczypospoli
tej Lud owej. 

' Art. 68. Cząs prac y sędziego jest okJeśloJHl wymia-
rem jego zadano 

Art. 69. Sędz iowie na rozprawach używa j ą stroju 
urzędowego. Wzór stroju określa Minister Sprawiedliwoś
ci w drodze rozporządzenia. 

Art. 70 .. § 1. Sędzia jest obowiązany zachować w 
tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiado-, 
mość ze względu ni! swoje stanowisko poza j awną roz
prawą sądową. -

§ 2. Obowiązek zachowania tajemriicy trwa t a kże po 
ustaniu stosunku służbowego . 

§ 3.. Obowiązek zachowania tajemnicy ustaje" gdy 
sędzia skł ada zeznania jako świadek przed sądem, chyba 
że ujaWnienie tajemnicy zagraża dobru państwa 'albo ta
kiemu ważnemu interesowi prywatnemu, który nie jest 
sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwości. W , ty& 
wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może 
zwolnić sędziego' Minister Sprawiedliwości . 

Art. 71. ' § 1. Sędzia nie może podejmować dodat
kowego zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody pre
źesa , właściwego sądu wojewódzkiego, a prezes sądu w,o
jewódzkiego - bez uzyskania zgody Ministra Sprawiedli
wości, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku nauko
wo-dydaktycznym, dydaktycznym lub naukowym, jeżeli 

wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w peł

nieniu obowiązków sędziego. 

§ 2. Sędziemu nie wolno także podejmować innegp 
zajęcia, które by przeszkadzało w pełnieniu obowiązków 

sędziego albo mogło uchybiać jego godności lub zachwiać 
zaufanie . do jego bezstronności. 

§ 3. O zamiarze podjęcia dodatkowego zatrudnienia, 
a także o podjęciu innego zajęcia sędzia jest ' obowiąza
ny zawiadomić prezesa właściwego sądu wojewódzkie
go. a prezes sądu wojewódzkiego - Ministra Sprawie
dliwości. Prezes sądu wojewódzkiego w stosunku do 
sędziów, a Minister Sprawiedliwości w stosunku do .... pre
zesów sądów wo jewódzkich, decyd ują o tym, czy pod ję
cie dodatkowego zatrudnienia na stanowisku pracownika 
naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego 
nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego. 

§ 4. Jeżeli prezes sądu wojewódzkiego nie wyrazi 
zgody na zatrudnienie lub na zajęcie, o których mową. 
w § l i 2, sprawę, na wniosek sędziego, rozstrzyga Mini
Iter Sprawiedliwości. po zasięgnięciu' opinii kolegium 
właściwego sądu woj~wódzkiego. 

Art. 72. § 1. :Lądania, przedstawienia i za ża lenia w 
sprawach związanych ze swoim stanowiskiem sędzi a mo
że wnosić tylko w drodze służbowej. W takich sprawach 
sędzia nie może zwracać się do instytucji i osób postron- , 
Dych ani podawać tych spraw ,do wiadomości. publicznej. 

§ 2. W sprawach o roszczenia wynikające ze sto
lunkusłużbowego sędziów właściwa jest droga służbo

wa. W sprawach o roszczenia ze stosunku służbowego 

sędziemu nie przysługuje droga sądowa. 

Art. 73. Sędzia powinien niezwłocznie Zawiadomić 

prezesa sądu wojewódzkiego Q toczącej się sprawie są-

dawej, w której występuje w charakterze' strony lubt ' 
uczestnika postępowania. 

Art. 74: § 1. Zasady wynagradzania sędziów okreś
la Rada Ministrów w uzgodnieniu z Radą Państwa. 

§ 2. W ynagrodzenie sędziów wzrasta w ' stopniu , nie 
mnie jszym niż przeciętne wYnagrodzenie pracowników w 
jednostkach gospodarki uspołecznionej. Rada Ministrów 
w uzgodnieniu z Radą Państwa zapewnia corocznie środ
ki finansowe na wzrost wynagrodzeń sędziów. 

Art. 75. § 1. Sędziemu przysługuje corocznie urlop 
dodatkowy w wymiarze: 

l) 6 dni roboczych - po 10 latach pracy. 

2) 12 dni roboczych - po 15 latach pracy. 

§ 2. Do okTesu pracy. o~ którego zależy wymiar 
. urlopu dodatkowego, wlicza się wszystkie okresy zatrud

nienia w sądzie lub prokuraturze na stanowiskach: apli
kantów, asesorów, sędziów i prokuratorów, a takje inne 
okresy pracy, jeżeli z tytułu tego zatrudnienia przysłu-
giwał zwiększony wymiar urlop)!. . 

Art. 76. § 1. Sędziemu można udzielić płatnego 

urlopu dla poratowania zdrowia lub załatwienia ważnych 
spraw osobistych i rodzinnych. 

§ 2. Urlop dla poratowania zdrowia nie może prze- ' 
kraczać sześciu miesięcy, a z innych przyczyn - mie
siąca w ciągu roku kalendarzowego. 

§ 3. Urlopu dla poratowania' zdrowia nie można 
udzielić, jeżeli sędzia nie pełnił służby przez okres ' roku 

,z powodu choroby. 

§ 4. Urlopu dla poratowanid zdrowia udziela Mini
ster Sprawiedliwości , a urlopu dla załatwienia ważnych 

spraw osobis!ych i rodzinnych - prezes sądu woje
wódzkiego lub kierownik właściwej jednostki organiza
cy jnej, w której sędzia pełni służbę. 

Art. ,77. § 1. W okresie nieobecności w pracy z po
wodu choroby sędzia otrzymuje wynagrodzenie, nie dłu

żej jednak niż przez okres roku. W razie niemożności 
wykonywania pracy z innych powodów określonych w 
przepisach o św i adczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
spQłecznego, sqdziemu przysługują świadćzenia przewi
dziane w tych przepisach. 

§ 2. Za usprawLedliwioną nieobecnosc w pracy sę

dziemu ' przy sługuje wynagrodzenie. 

Art. 78. Sędzia powinien mieszkać w · miejscowości 

będącej siedzibą sądu, w którym pełni służbę. Prezes 
sądu wojewódzkiego, ' w wyjątkowych wypadkach, może 
wyrazić zgodę na zamieszkimie sędziego w innej miej
s·cowości. 

Art. 79. § l. Sęd z ia ma prawo do dodatkowej po
wierzchni mieszkalne j w postaci oddzielnej izby i za,
chowuje to upraw nienie również, po przejściu 'na emerytu
rę lub rentę. 

, § 2. Jei,eli 'przepisy przewidują wyższe opłaty z ty
tu łu korzystania z oddzielneJ izby, sędzia jest zwolniony 
od płacenia tej zwiększonej opłaty w okresie zajmo-
wania 'stanowiska sędziego. ' . 
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Art. 80. § 1. Tworzy się fundusz budowy mieszkań 
.dla sędziów. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mi
nistrem Finansów, w drodze rozporządzenia, określa za
sady oraz tryb tworzenia i wykorzystania funduszu, o 
którym mowa w § 1. 

/ 

Art. 81. Sędzia,. któremu przyznano zaopatrzenie 
emerytalne lub rentowe, może używać dotychczasowego 
tytułu, z poprzedzeniem go określeniem "emerytowany", 

Art. 82.. § 1. W razie powołania sędziego do nieza
wodowej służby wojskowej, jego prawa i obowiązki służ
bowe ulegają zawieszeniu na czas trwania służby. Sędzia 
-zachowuje jednak swoje stanowisko, a czas służby woj
skowej wlicza się do okresu stosunku służbowego na sta
nowisku sędziego. 

§ 2. Inne szczególne uprawnienia związane ze sto
sunł\iem słu żbowym sędziego powołanego do czynnej służ
by wojskowej i zwolnionego z tej służby normują prze
pis y o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej lub przepisy o służbie wojskowej 
żołnierzy zawodowych. · 

Rozdział 5 

Odpowiedzialność dyscypUnarna. 

Art. 83. § 1. Za przewinienia służbowe i uchybienIa 
godności urzędu sędzia odpowiada dyscyplinarnie. 

• § 2. Sędzia odpowiada dyscyplinarnie także. za sw~ 
je postępowanie przed objęciem stanowiska, jeżeli prze. 
nie uchybił obowiązkowi piastowanego wówczas urzędu 
państwowego lub okazał się niegodnym stanowiska slł

dziego. 

Art. 84. § 1. Po upływie roku od chwili czynu nIe 
można wszCząć w stosunku do . iędziego postępowania 
dyscyplinarnego. / 

§ 2. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestęp

stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpiĆ 

wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach 
Kodeksu karnego. 

Art. 85. § 1. Karami dyscyplinarnymi są: , 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) usunięcie z .zajmowanego stanowiska funkcyjneq~ 

4) 'przeniesienie na inne miejsce służbowe, 

5) wydalenie ze służby sędziowskiej. 

§ 2. Wymierzenie kary ókreślonej w § 1 pkt 2-4 
pociąga za sobą pozbawienie możliwości awansowania 

. przeż okres trzech lat oraz niemożność udziału w tym 
okresie w kolegium sądu wojewódzkiego i sądzie dyscy. 
plinarnym oraz uzyskania utraconego stanowiska. 

Art. 86. § 1. Do orzekania w sprawach dyscypli
narnych sędziów są powołane wojewódzkie sądy dyscy
plinarne oraz powołane na podstawie ustawy o Sądzie 

Najwyższym Wyższy Sąd Dyscyplinarny i Najwyższy 

Sąd Dyscyplinarny. 

§ 2. Wojewódzkie sądy dyscyplinarne orzekają w 
pierwszej instancji w składzie dwóch sędziów sądu wo
jewódzkiego i jednego sędziego sądu rejonowego w spra
wacll przeciwko sędziom sądów rejonowych. 

§ 3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka w pierwszej 
instancji w składzie trzech sędziów Sądu Najwyższego 

w sprawach przeciwko sędziom ' sądów wojewódzkich 
oraz w drugi~j instancji w sprawach rozpoznawanych 
przez wojewódzki sąd dyscyplinarny. 

§ 4. Najwyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka w drugiej 
instancji w składzie pięciu sędziów Sądu Najwyższego 

w sprawach rozpoznawanych przez Wyższy Sąd Dyscy
plinarny. 

. ~ 

Art. 87 .. § 1. Właściwość sądu dyscyplinarnego 
określa stanowisko sędziego zajmowane w chwili wszczę
cia postępowania dyscyplinarnego, choćby obwiniony ·po 

'. wszczęciu tego postępowania objął stanowisko uzasad
niające właściwość innego sądu. 

§ 2. Spory o właściwość rozstrzyga Najwyższy Slld 
Dyscyplinarny. 

Art. 88. Kadencja wojewódzkich sądów dyscypll- . 
'narnych trwa dwa lata. 

Art. 89. § 1. Skład orzekający sądu dyscyplinarn .... 
go wyznacza przewodniczący tego S4du. 

§ 2. Składowi orzekającemu sądu dyscyplinarnego 
przewodniczy przewodniczący tego sądu lub jego za
stępca. 

Art. 90. § 1. Rzecznikiem dyscyplinarnym w sądzie 
. dyscyplinarnym jest sędzia wyznaczony przez Ministra 
. Sprawiedliwokl. . 

§ 2. Rzecznik dyscyplinarny jest związany wskaza
niami Ministra Sprawiedliwości có do postępowania 
dyscyplinarnego oraz co do W1loszenia środków odwo
ławczych. 

Art. 91. Obwiniony może ustanowić obrońcę tylko 
spośród sędziów. 

. Art. 92. § 1. Postępowanie dyscyplinarne toczy silł 
z wyłączeniem jawności. Na rozprawie mogą być obecni 
sędziowie oraz asesorzy pełniący czynności sędziowskie. 

§ 2. Orzeczenie dyscyplinarne można podać do wia
domości publicznej · po jego uprawomocnieniu się, n& 
podstawie ' uchwały sądu dyscyplinarnego, za zgodą Mi
nistra Sprawiedliwości. 

§ 3. Protokolantem może być sędzia, asesor lub 
aplikant wyznaczony przez przewodniczącego sądu dys-
cyplinarnego. . 

Art. 93. § 1. Wniosek o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego mogą złożyć osoby powołane do nadzoru 
lub kolegium sądu wojewódzkiego, po wstępnym wyjaś
nieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion 
przewinienia oraz złożeniu wyjaśnień przez obwinionego. 
chyba że złożenie tych wyjaśnień nie jest możliwe 

§ 2. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek i w ra
zie jego uwzględnienia podejinuje uchwałę o wszczęciu 

postępowania dyscyplinarnego. Uchwala powinna zawie
rać dokładne określenie czynu, który ma być przedmio-
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tern postępowania . Odpis' uchwały ' doręcza się rzeczni
kowi dyscyplinarnemu, kolegium sądu woj~wódzkiego 
l obwinionemu. 

znane w terminiE! 7 dni od dnia jego wpływu do sądu 
dyscyplinarnego. drugiej instancji. 

Art. 101. § 1. Po up'y'awomocnieniu się wyroku są
du dyscyplinarnego przewodniczący ' sądu dyscyplinarnego 
pierWSzej instancji ' przesyła odpis wyroku Ministrowi 
Sprawiedliwości, a ponadto - prezesówi właściwego 'sądu 
i kolegium sądu wojewódzkiego. 

ł 3. W terminie 1 dni od ' dnia doręczenia uchwały 
oddalającej Wniosek o wszczęcie postępowania dyscypli~ 
namego przysługuje rzecznikowi dyscyplinarnemu i ko
legium sądu wojewódzkiego zażalenie do właściwego 

sądu dyscyplinarnego drugiej Instancji. § 2. Wykonanie wyroku j należy do Ministra Spra
ł 4. Wniosek o wszczęcie postępowania dyscypli- wiedliwości, a co do kai wymienionyc~h wart. 85 § 1 

na.mego oraz zażalenie powinny być rozpoznane w termi-. pkt 1 i ' 2 - do prezesa sądu wojewódzkiego. 
nie 7 dni od dnia ich wpływu do sądu. 

Art. 94. § 1. Wszczynając 

narne. sąd wyznacźa rozprawę. 
postępowanie dyscypli-

-
§ 2. Pomiędzy podjęciem uchwały Q wszczęciu p.o-

stępowania a terminem rozprawy nie powinno upłynąć 

więcej niż 14 dni: postępowanie w pierwszej instancH 
powinno być zakoń.czone w ci'ągu 6 tygodni od jego 
wszczecia. 

§ 3. Nie usprawiedliwione niestawiennictwo obwi
nionego lub jego obroilcy nie wstrzymuje rozpoznania 

. sprawy. 

- Art. 95. Jeżeli w toku rozprawy ujawni się in&e 
przewinienie. oprócz objętego uchwałą o wszczęciu po
stępowanią dyscyplinarnego. sąd może wyd-ać co do tego 
przewinienia wyrok tylko za zgodą rzecznika dyscypli
narnego i obwinionego lub jego obrońcy; w razie - braku 
zgody wszczyna się w tym zakresie odrębne postępowa
nie dysc yplinarne. . 

AJt. 96. W razie rozwiązania stosunku służboweg9 
sędziego w toku póstępowania dyscyplinarnego. postępo

wanie to toczy si ę nadal. Jeżeli obwiniony podjął pracę 
w urzędzie państwowym. adwokaturze lub jako radca 
. prawny. sąd przesyła wyrok odpowiednio temu urzędowi, 

Naczelnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie Rad
ców Prawnych. 

Art. 97. Jeżeli przewlmenie zawiera znamiona prze
stępstwa •. sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę. o . której 
mowa wart. 52 § 1. co nie wstrzymuje biegu postępo" 
wania dyscyplinarnego. 

Art. 98. § 1. Pó . prawomocnym zakończeniu postę

powania karnego przeciwko sędziemu sąd lub prokurator 
przesyła akta sprawy właściwemu sądowi dyscyplinar~ 

nemu ' pierwszej instancji. Jeżeli postępowanie dyscypli
narne nie było wszczęte. sąd dyscyplinarny podejmuje 
uchwałę w sprawie jego wszczęcia. choćqy w postępo-, 

. waniu karnym zostal wydany wyrok uniewinniający; 

przepis art. ~3 ł 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Jeżeli przeciwko sędziemu zapadł pTa\\(o:nocny ' 
wyrok . pociągający za sobą w myśl ustawy utratę stano
wiska.sąd dyscyplinarny zawiadamia o tym Ministra ' 
Sprawiedliwości. który zarządza wydalenie ukaranego ze 
służby. chociażby wykonano już wyrok dyscyplinarny 
skazujący na karę łagodniejszą niż wydalenie. 

Art. 99. Koszty posl.ępowania nysctplinarneqo po
nosi Skarb Państwa, 

" Art. 100. Od wyroku sądu dyscyplinarnego pierw
szeJ instancji przysługuje orlwołanie obwinionemu i rzecz
nikowi dyscyplinarnemu. Odwolanie powinno być rozpo-

. Art. 102. § 1. Odpis prawomocnego wyroku skazu
jącego na karę ' dyscyplinarną dołącza się do aKt osobo
owych obwinionego. 

§ 2. Po upływie trzech lat od uprawomocnienia się 
wyroku orzekająCego karę przew.idzl'<mą wart. 85 § 1 
pkt 1-4, a po upływie pięciu lat od upr.awomocnienia 
się wyroku orzekające.go karę przewidzianą wart.' 85 
§ 1 pkt -5. Minister Sprawiedliwości. na wniosek ukara
nego. zarządza usunięCie odpisu wyroku z akt osobowych. 
jeżeli w tym . 'okresie nie wydano przeciwko ukaranemu 
innego wyroku skazującego. 

Art. 103. § 1. Od każdego prawomocnego ' orzecze
nia kończącego postępowanie dyscyplinarne rewizję nad
zwyczajną do Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego mogą 
wnieśc: . 

. 1) Minister . Sprawiedliwości - od orzeczenia wojewódz
kiego sądu dyscyplinarnego. Wyższego i Najwyższe- . 

go Sądu Dyscyplinarnego. 
2) Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego - . od or~~czenia 

Wyższego i Najwyższego Sądu DyscYPIinĘlrnego. 

§ 2. Rewizję nadzwyczajną na niekorzyść ' obwinro
nego można wnieść tylko w terminie 6 miesięcy od upra
womocnienia się orzeczenia . 

§ 3. Niedopuszczalna jest rewizja nadzwyczajna od 
orzeczenia. Najwyższego Sądu Dyscyplinarnego zapadłego " 
w ni!.stępstwie rozpoznania rewizji nadzwyczajnej. 

§ 4. Rewizję nadzwyczajną od orzeczenia. Najwyż
szego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego ' rozpoznaje 
Najwyższy Sąd Dyscyplinarny w składzie siedmiu sę

dziów • ..z-' wyłączeniem sędziów. którzy wydali zaskarżone 
orzeczenie. Rewizję nadzwyczajną od orzeczenia innych 
sądów dyscyplinarnych rozpoznaje Najwyższy Sąd - Dyscy-
plinarny wskladzie trzech sędziów. . 

Art. 104. Wznowienie postępowania dyscyplinarnego 
na niekorzyść obwinionego może ' nastąpić na wniosek . 
Ministra Sprawiedliwości. jeŻ'eli umorzenie postępowania 

lub ,wydanie wyroku nastąpilo wskutek przęstępstwa 

al.bo jeżeli w ciągu pięciu lat od umorzenia lub od wy
dania wyroku wyjdą na jaw nowe okoliczności lub do
wody, które mogły uzasadniać .skazanie lub wymierzenie 
kary surowszej. 

Art. 105. § 1. Wznowienie postępowania dyscypli
narnego ' na koriyść skazanego może n~stąpić także po 
jego śmierci. jeżeli wyjdą na Jaw nowe okoliczności lub 
dowody. które mogą uzasadniać uniewinnienie lub wy
mierzenie kal<y laqodniejszej. 

§ 2. W rd2ie śmierci skazanego wniosek o wznowie
nie może złożyć małżonęk. 'jego krewni ' w linii prostej •. 
rodzeń~two. przysposabiaji1cy lub przysposobiony oraz 
rzecznik dyscyplinarny. 

~ . ', 

. \ 
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Art. 106. Rozstrzygnięcia zapadające w toku postę

powania dyscyplinarnego' wymagają z urzędu uzasadnie
nia na piśmie i doręczenia ich stronom. 

Art. 101. fV1ini.ster SprawiedIiwośc( może badać 
orzecznictwo dyscyplinarne. wglądać w czynności woje
wódzkich sądów dyscyplinarnych, zwracać uwagę na do-, 
strzeżone uchybienia i ' usterki oraz żądać ich usunięcia. 

Art. 108. W sprawach nie uregulowanych w niniej
szym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania karnego. 

Rozdział 6 

Zawieszenie w cżynnościach służbowych. 

Art. , 109. Sąd dyscyplinarny może zawiesić w czyn
nościach służbowych sędziego, przeciwko któremu 
wszczęto postępowanie karne" dyscyplinarnE! lub o ubez
własnowolnienie. 

Art. 110. § 1. Jeżeli sędziegó zatrzymano z powo
du schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestęp
stwa' albo jeż,eli ze względu na rodzaj czynu dokonanego 
przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służbowe 
wymagają ' natychmiastowego odsunięcia go od wykony
wania , obowiązków służbowych. prezes sądu może zarzą
dzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych 
aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny. 

§ 2. O zarządzeniu, o którym mowa w § 1. prezes 
sądu zawiadamia sąd dyscyplinarny, który niezwłocznie 
wydaje uchwalę w sprawie zawiestehia sędziego w czyn
nośr:iach służbowych lub uchyla zarządzenie o przerwie 
w wykonywaniu tych czynności. 

,Art. 111. § 1. W wypadkach przewidzianych w 
art. 52 oraz w sprawie zawieszenia sędziego w czynnos
ciach służbowych lub uchylenia zarządzenia o ' przerwie, 
o której mowa wart. 110 § 1. sąd dyscyplinarny wydaje 
uchwałę po wysłuchaniu rzecznika dyscyplinarnego oraz 
sędziego, chyba że nie jest to możliwe. 

§2. Na uchwałę o ' zawieszeniu w czynnościach 
służbowych sędziemu pr~ysługuje zażalenie. a ' rzeczniko
wi dyscyplinarnemu - takze na uchwalę. o której mowa 
Wart. 110 § , 2, o uchyleniu zarzgdzenia o przerwie; za
żalenie nie wstrzymuje wykonania uchwały. 

§ 3. Zażalenie rozpoznaje sąd dyscyplinarny drugiej 
instancji: 

Art. H2. Zawieszenie w ,czynnościach służbowych 
ustaje z chwilą prawomocnego zakończenia postępowania 
dyscyplinarnego, chyba że sąd dyscyplinarny uchylił Je 
wcześniej. , 

DZIAŁ ' III , 

, . \ 
Tytuł honorowy "Zasłużony dla Wymiaru 

Sprawiedli~ośsIPołsktej Rzeczypospolitej Ludowej". 

Art. 113. § t. Ustanawia się tytuł honorowy "Zasłu
żony dla Wymiaru Sprawiedliwości Polskiej Rzeczypos
politej Ludowej", zwany dalej .. tytułem honorowym". 

Poz. 137 

§ 2. Symbolem tytułu honorowego jest odznaka 
"Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej". 

Art. 114. § 1. Tytuł honorowy nadaje się ndjbar-, 
dziej zasłużonym sędziom za osiągnięcia w wieloietniej 
wyróżniającej się służb.ie w organach wymiaru sp ra wie-
dliwości. ' 

§ 2. Tytuł ~onorowy moi.e być nadawany rÓWDl ez 
najbardziej zasłużonym ławnikom ludowyrn i inn ym oso
bom. które w okresie Wieloletniej działalności w y różniły 

się szczególnymi osiągnięciami w realizacji zadań orga
nów wymiaru sprawiedliwóści. 

Art. 115. § 1. Tytuł. honorowy nadaje Rada Pań
stwa. 

§ -2. ,Rada Państwa określa: 

1) wzór odznaki tytułu honorowego, 
f 

2) tryb , przedstawiania wniosków o nadanie tytułu ho
norowego, I 

3) tryb wręczania odznaki i dyplomu o nadaniu tytuł\: 

honorowego, 

4) sposób noszenia odznaki tytułu honorowego. 

Art. 116. Osobie wyró~nionej tytułęm honorowym 
przysługuje dodatek do emerytury lub renty, przewidzia· 
ny odpowiednio ' w przepisach: 

1) o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin, 

" 

2) o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowycb 
i ich rodzin 

_ z tytułu odznaczenia państwowego, w wysokości na 
zasadach określcmych w tych przepisach. 

DZIAŁ IV 

Aplikanci ł a~esorzy sądowi. 

Art. 117.' Aplikacja sądowa polega na zaznajomieniu 
się z czynnościami sędziego i sekretariatów sądowych .· 
oraz uzyskanip wiedzy potrzebnej do zajmowania stano-
wiska sędziegÓ. ' 

Att. 118. Aplikantem sądowym może być mianowa-' 
ny ten, kto odpowiada wymaganiom określonym wart. 
53 pkt 1-4. 

Art. 119. § 1. Stosunek pracy z aplikantem sądo- , 
wyru nawiązuje się na podstawie mianowania. z dniem 
określonym w akcie mianowania., 

§ 2. Aplikanta sądowego mianuje 
sądu wojew6dzkiego. 

zwalnia prezes 

§ 3. Przed podięciem pracy aplikant sądowy składa 
wobec preze~a sądu woiewpdzkiego śJ.ułlowanie \vP(llug 
roty przewid,zianej dla , urzędników pallstwowych. 

Art. ° 120• § 1. Aplikacja sądnwa trwa r\wa latil. 

§ 2. Po upływie oki:e~)U aplikacji aplikant sklctdc1, 
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egzamin' sędziowski. ' W razie nied~stiltecznego wyniku . sady i tryb tworzenia oraz wykorzystania funduszu, 
egzaminu. aplikant może przystąpić do ponownego jego o którym mowa w § 1, a także wysokość i warunki 
składania. nie później jednak niż w ciągu roku od dnia przyznawania stypendiów z tego funduszu. 
egzaminu poprzeciniego. Aplikant sądowy zostaje zwol-
niony, jeżeli nie przystąpi do egzaminu lub nie zda go 
w drugim terminie. 

§ . 3. Zezwolenia na zdawanie ' egzaminu w później
Izym terminie od przewidzianego w § 2 można udzielić 
w razie stwierdzenia niemożności przystąpienia do egza
minu w tym terminie. Zezwolenia udziela prezes sądu 

wojewódzkiego. 

Art. 121. § 1. Minister Sprawiedliwości może mi a
no~ać asesorem sądowym aplikanta, który ukończył 
eplikację sądową lub prokuratorską i zdał egzamin sę

dziowski lub prokuratorski. 

ł 2. Minister Sprawiedliwości może powierzyć ase
lorowi sądowemu pełnienie czynności sędziowskich w 
5ądzie rejonowym w oznaczonym zakresie i na czas 
określony. nie przekraczający dwóch lat. 

f 3. -Do asesorów sądowych stosuje " się przepisy 
. dotyczące sędziów. Minister Sprawiedliwości mOŻe Jed
nak zwolnić asesora po uprzednim wypowiedzeniu; prze
pis art. 63 § 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 122. Do aplikantów sądowych stosuje się odpo
wiednio przepisy- art. 68. 12 § 1. art. 1-4 i 82. 

Art. 123. ł 1. Aplikant za naruszenie swoich obo
wiązków ponosi odpowiedzialność porządkową lub dys
cyplinarną. 

ł 2. Karę ' porządkową za przewinienie mniejszej 
wagi stanowi upomnienie. Upomn'i~nia udzie'la prezes 
sądu wojewódzkIego. 

§ 3. Karami dyscyplinarnymi w stosunku do apli-
kantów są: 

1) nagana, 

2) nagana z ostrzeźemiem. 

3) wydalenie z pracy. 

t ' 4. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej aplikan
tów stosuje się odpowiednio przepis art. 84. 

Art. 124. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozpo
rżądzenia. określa szczegółowe zasady i tryb ' postępowa

nia dyscyplinarn~go oraz zawieszania aplikanta w czyn'
nościa.ch służbowych. 

.. 

DZIAŁ V 

Kuratorzy, komornicy, referendarze, sekretarze 
l Inni pracownicy sądowi. 

Art. 12'1. § 1. W sądach działają kuratorzy sądowi 
(kuratorzy rodzinni i kuratorzy dla dorosłych). którzy 
wykonują czynności o chiHakterzewychowawczo-reso
cjaIizacyjnym i . profilaktycznym oraz inne czynności 
określone w przepisach szczególnych. 

§ 2. Kuratorzy sądowi pełnią swoje czynnoscl zawo
dowo (kuratorzy :z.awodowi) albo społecznie (kuratorzy 
społeczni). - . 

§ 3. Warunkiem mianowania na stanOWisko kura
tora zawodowego jest odbycie stażu pracy w sądzie 
i złożenie egzaminu. W szczególnie ' uzasadnionych wy
padkach Minister. Sprawiedliwości na wniosek piezesa 
sądu wojewódzkiego może zwolnić od obowiązku odby
cia stażu i złożenia egzaminu. 

Art. 128. § 1. 'W sądach rejonowych są zatr:udnie
ni komornicy sądowi. którzy wykonują czynności egze
kucyjne oraz inne czynności określone w ustawach. 

§ 2. Bezpośr.edni nadzór nad działalnością komor
ników sprawuje prezes sądu re jonowego. 

§ 3. -Nadzór nad komornikami nie moze wkraczać 
w dziedzinę podlegającą nadzorowi sądu według przepi
sów postępowania sądo,,\-ego. 

§.. 4. Watunkiem mianowania na stanowisko komor
nika sądowego jęst odbycie praktyki i złożenie egzaminu. 
Od odbycia praktyki i złożenia egzaminu są . zwolnieni 
aplikanci sądowi, którzy zł.ożyli egzamin sędziowski. . 

Art. 129. § 1. W ' sądach są zatrudnieni 'referenda
rze sądowi. którzy wykonują czynnośc-i - administracyjne 
oraz czynności z zakresu nadzoru nad pracą sekretariatów 
sądowych, określone przez prezesa sądu. 

§ 2. Na stanowisku referendarza sądowego może 

być zatrudniony pracownik. który ma co najmniej pięcio
letnią praktykę na stanowisku sekretarza sądowego . 

Art. 125. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozpo- I Art. 1.30. § 1. W sądach są zatrudnieni sekretarze 
inni pracownicy sądowi. rządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb mianowa~ 

nia. zmiany warunków pracy oraz rozwiązywania stosun
ku pracy, a także szczegółowe obowiązki związane 
z zajmowaniem stanowiska aplikanta. organizację apli
kacji sądowej. zakres egzaminu sędziowskiego. skład 

komisji egzaminacyjnej, sposób powoływania ' jej człon

ków. wysokość ich wynagrodzenia postępowanie ko
misji egzaminacyjnej. 

Art. 126. § 1. Tworzy się fundusz stypendialny dla 
osób podejmujących studia prawnicze i zobowiązujących 

się do pracy w s ądach. 

§ 2. Minister Sprawi edliwości w porozumieniu z Mi
nistrem Finansów. w drodze rozporządzenia, określa za-

§ 2. Na stanowisku sekretarza sądowego może być 
zatrudniony pracownik sądowy. który odbył praktykę 

i złożył egzamin sekretarski. Od odbycia praktyki i złoże
nia egzaminu są zwolnieni aplikanci sądowi. którzy zło-

I żyli egzamin sędziowski. 

, Art. 131. § 1. Minister Sprawiedliwości . w drodze 
rozporządzenia. określa: 

1) szczególne warunk'i mianowan ia na stanowisko ku
ratora zawodowego. sz~zeg ółoweobowiązki i prawa 
oraz organizację pracy kuratorów zawodowych w 
sądzie, zakres egzaminu. skład komisji egzaminacyj-
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ne j. sposób powo ływani a jej członków i postępowa

nie komis ji · egza minacy jnej. 

2) ,tryb powoływan ia i odwoływa nia kUldtorów spo ł ecz

nych oraz 'szczegółowy zak res ich obowi ązków i 
p raw. 

3) szczegó lne warunki m ia now ania na stanowisko ko
mornika. o rgani zacj ę prakt y ki. zakres egzaminu. 
skład komisji egzaminacyjnej. sposób powoł yw a nia 

jej czł onków i postępowanie . komisj i egzaminac yjne j. 
4) szczegó lne warunki przyjęcia na stanowisko re feren

da rza . i ' sekretaTza . s ądowego. org a nizację praktyki. 
zak res e gza minu. 'skład komisji e gzaminacyjnej. spo
sób powo l. ywania jej c złonków i . postępowanie.· ko-
misji egzaminacyjnej . 

§ 2. Minister Sprawiedliwości W porozumieniu , z 
Ministrem Pracy, Plac i Spraw Socjalnych określa wyso
kość wynag rodzenia członków komisji egzaminacyjnych. 
o których' mowa w § I , 

§ 3. Mini ster Sprawiedliwości. w drodze. rozporzą
dzenia. może określać ~asady i tryb dokonywania okreso
wych o~en kwalifik ; cy jnych kuratorów. komorników, 
referendarzy i sekretarzy sądowych oraz innych pracow-
niRów' sądowych. . 

Art. 132. Minister Sprawiedliwoś ci określa: 

l) organizacj ę i zakres działania sekretariatów sądo

wych oraz innych działów administracji sądowej, 

a także kategorie pracowników sądowych obowiąza
nychdo noszenia stroju urzędowego lub oznak 1 wa
runki ich prz,ydziału. 

2) zasady tworzenia i o rganizację kancelarii komorni
czych i ic h system fin ansowo-księgowy. 

Art. 133. § l. Przy sądach mogą być ustanowieni 
biegli sądowi i tłumacze przysięgli. 

§ 2. Minister Sprawiedliwbści, w drodze rozporzą

dzenia, . określa tryb ustanawiania biegłych sądowych 

i tłumaczy przysit;glych. pełnienLa przez nich czynności, 

zwalniania ich z funkcji oraz z'asady i wysokość wyna
§rodzen tłumaczy. W tym samym trybie Minister Spra
wiedliwos.ci mote również określać zasady powoływania 
i działania zespołów biegłych sądowych i tłumaczy przy
sięgłych. 

DZIAŁ VI 

Rada pracownicza. 

Art. 134. W sądach może działać rada pracownicza. 

Art. 135. § 1. Zadaniem rady pracowniczej jest 
reprezentowanie wobec organów sądów interesów zawo
dowych i socjalnych pracowników sądowych. a także 
rozwijanie d z iałalności zmierzającej do poprawy warun
ków bytGwych. socjalnych i ~ulturalnych tych pracow
lJików. 

§ 2. Rada pracownicża prowadzi także działalność 
o,a rzecz . doskonalenia organizacii pracy. sumiennego 
i rzetelnego wykon ywania obowiązków pracowniczych 
oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego. 

Art. 136. § 1. Radę pracowniczą wybiera ogólne 
zebranie sędziów i innych pracowników sądu, w głoso

wClniu tajnym. nCl okres dwu lcrt; ogólne z-ebranie może 
odwołać członka rady pracowniczej lub całą radę przed 
upływem tego -okresu. 

Poz. 137 

§ 2, Czl'onkami rad y pracownicze j nie mog9' być 
.prezes i wicep rezesi sąd li . 

Art. 137. Zasady i try1Ydli a lania rady p rac ownicze] 
oraz t ry b w y boru i lic zbę je j cz ł onków okr eś la statut 
uch wa lon y przez ra d ę p l~aco wniczą. 

Art. 138. § I. Rad a pracownicza ma prawo przed-o 
stawian ia prezesowi sądu opinii we wszystkich sprawach 
nal eżących do zakresu jej dzi a ł a nia .. 

§ 2. Prezesi s ądów i Minister Sprawiedliwości są 

obowiązani stwarzać waruriki umożliwiające radom pra
cowniczym realizację ich zadań, a ,w szczególności udzie
lać im niezbędnych informacji, udostępniać dokumentacją 
dotyczącą-spraw pracowniczych oraz przedstawiać w 
odpowiednich t~rminach mate r iały umożliwiające radzie 
zaj ęcie stanowiska. 

§ 3. Prezesi sądów są obowiązani rozpatrywać 

wnioski rady pracowniczej oraz powiadamiać radę o spo
sobie ich załatwienia. 

DZIAŁ VII 

tawnlcy ludowI. 

Rozdział 1 

Wybory ławników ludewych I Ich kadeltcfa. 

Art. 139. § 1. Ławnikiem może by~ wybrany ten, 
kto: 

l) posiada obywatelstwo polskie I korzysta s pelnl 
praw cywilnych i obywatelskich. 

2') daje rękojmię należyte'go wykonywania obowi~zk.ów: 

ławnika w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

3) jest nieskazitelnego charakteru, 

4} ukończył 26 lat. 

5) jest zatrudniony lub . zamieszkuje w miejscu kandy
dowania co najmniej od . roku. 

ł 2. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa' pra
cy i ubezpieczeń społecznych ławnikiem powinna być 

wybrana osoba szczególnie obeznana z probl~'patyką 
spraw pracowniczych. celami ubezpieczenia i potrzebami 
osób ubezpieczonych. 

Art. 140. § 1. Ławnikami nie mogił być: 

l) osoby zatrudnione w sądach powszechnych I Innych 
sądach. państwowych biutach notarialnych oraz w 
prokuraturze. , .. 

i) osoby wchodzące w skład organów. od których orze
czenia można żądać skierowania sprawy na drogą 

postępowania sądowego, 

3) funkcjonariusze M1Iicji Obywatelskiej oraz inne 
osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem 

przestępstw. 

4} adwokaci i aplikanci adwokaccy, 

5) duchowni. 
6) żołnierze w czynnej służbie ' wojskowej. 

7) funkcjonariusze Służby Więziennej._ 

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w 'ft ię
'cej niż ' jednyms'l'izie. 

e 
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Art. 141. § 'l. ' Ławników do , sądów wojewódzkich 
wybierają wojewódzkie rady narodowe, a ławników do 
lądów rejonowych - - rady narodowe stopnia podstawo
wego. których obszar jest objęty właściwością sądów -
w głosowaniu tajnym. 

I 2. , Ławników do sądu wojewódzkiego dla więcej 

Jliż jednego województwil wybLerają wszystkie wojewódz
kie rady narodowe z obszaru właściwości sądu, w liczbie 
określonej przez prezesa sądu wojewódzkiego. 

I 3. Liczbę ławników , wybieranych do poszczegól
nych 'sądów rejonowych przez rady narodowe stopnia 
podstawowego, działające na obszarze właściwości tych 
sądów, ustala prezes właściwego sądu wojewódzkiego. 

Art. 142. ' § 1. Liczbę ławników dla wszystkich są

dów działających na obszarze właściwości sądu woje
wódzkiego • . w tym także liczbę ławników do orzekania 
w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczel'! społecz~ 
nych. ustala prezessilctu wojewódzkiego; liczbę ławni
ków do poszczególnych sądów rejonowych ustala się po 
zasięgnięciu opinii prezesów tych sądów. 

§2. Prezes sądu wojewódzkiego podaje ~ liczbę ław
ników do wiadomości wojewódzkiej rady narodowej. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporzą

dzenia, określa zasady ustalania liczby ławników oraz 
tryb postępowania w tych sprawach i , związane z tym 
terminy. ' 

Art. 143. § 1. Kandydatów na ławników, w liczbie 
o jedną czwartą większ,ej od ustalonej liczby ławników. 
zgłaszają radom narodowym organizacje polityczne. 
związki zawodowe, inne organizacje społeczne ludu pra
cującego oraz zebrania samorządu mieszkaI1ców miast 
l wsi, w terminie do dnia 31 ' lipca ostatniego roku ka
dencji, według zasad, które określi Rada Państwa. 

§ 2. Kandydatow na ławników do orzekania w spra
wcrt:h z zakresu 'prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
zgłaszają w równej liczbie organy administracji paI1stwo ... 
wej oraz związki zawodow.e. 

.Art. 144. § 1. Wybory ławników odbywają 

najpóźniej w , październiku roku kalendarzowego, w 
rym upływa kadencja dotychczasowych ~ików, 

się 

któ-

§ 2. Przed przystąpieniem do wyborów rada naro- , 
dowa powołuje zespól, który przedstawia radzie narodo
wej . na sesji swoją, opinię o zgłoszonych kandydatach. 

Art. 145. § 1. Listę wybranych ławników wraz z 
dotyczącymi ich,. danymi rady narodowe, które dokonały 
ich wyboru" przesyłają prezesom właściwych sądów naj
później do' końca listopada. Spośród ławników znajdują

cych się na tej liście rady narodowe' wskazują ławników 
wybranych do orzekania w aprawach z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, wymieniając ' oddzielnie 
ławników spośród kandydat9w zglosżonych przez organy 
administracji państwowej oraz przez związki zawodowe. 

I 2. Prezes sądu wręcza ławnikom zawiadomienie 
o wyborze i odbiera od nich ślubowanie według roty 
ustalonej dl. sędziów. 

_ ł 3. Po odebraniu ślubowania prezes ' sądu wpis~fje 
ławnika na 1iśtę ławników, którzy mogą być wyznacżani 
do orzekania. i wydaje mu legitymację. 

Art. 146. § 1. Kadencja ławników sądów woje
wódzkich i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe 
następujące po roku. w którym dokonano wyborów. 
jednak mandal ławnika wybranego dodatkowo wygasa 
z uply'i.vem kadencji ogółu ławników, 

§ 2. Po ,upływie kadencji ławnik może ' brać lId~iał 
jedynie w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej 

z jego udzialem, do Czasu jej zakorczenIa. 

Art. 141. § 1. Mandat ławnika wygasa w razie 
orzeczenia prawomocnym wyrokiem pozbawienia go praw 
publicznych. Wygaimięcie ll,Iandatu z te,go powodu stwier
dza rada narodowa, która wybrała ławnika. 

ił, 

§ 2. Rada narodowa, która wybrała ławnika. może 

,go odwołać z własnej inicjatywy lub na wniosek prezesa 
właściwego sądu w razie : 

l) skazan ia ' go prawomocnym wyrokiem , w wy padku 
innym niż określony w § 1. 

2) niewykonywania obowiązków ławnika. 
3) zachowania godzącego w powagę sądu. 
4) niezdolności do wykony~ania obowiązków ławnika. 

' Art. 148. § 1. Przed upływem , kadencji mandat 
ławnika w ygasa z dniem doręczenia mu zawiadomienia 
prezesa sądu o skres.leniu z listy ławników wskutek zrze
czenia się mandatu z waźnych przyczyn lub odwołania 

ławnika przez radę narodową; mandat ławnika wygasa 
także w razie zn,iesienia sądu. ośrodka' zamiejscowego 
lub wydziału zamiejscowego albo teź zaprzesta'nia przez 
sąd czynności lub odbywania stałych roków w miejsco
wości. w której ławnik , ucze!5tniczył w posiedzeniach 
sądowych. ' 

§ 2. Vtl ' czasie trwania kadencji nie powołuje się 

ławnika do pełnienia obowiązków w razie ujawnienia 
okolicznoś~i. które nie pozwalały na' jego wybór, oraz 
w razie wszczęcia pos'tępowaniakarnego przeciwk9 ław
nikowi, - do czasu prawom~cnego rozstrzygnięcia sprawy. ' 

Art. 149. W razie zmniejszenia , się w czasie t'rwają
cej kadencji liczby ławników, dokonuje ~ię, w miarę 
potrzeby, uzupełnienia tej liczby w trybie przewidzianym 

, dla wyboru ł a wników. -

R ozdz iał 2 

Prawa I obowłąz,kl ławników. 

Art. 150. § 1. Ławnicy wraz , z sędziami real ,izują 

zadania sądów. 

§ 2. 'w zakreste orzekania ławnicy są niezawiśli 

podlega ją ty iko ustawom. 

§ 3. Ławnik nie może przewodniczyć na rozprawcie 
naradzie ani teź wykonywać czynności sędziego poza 

rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej. 

' Art. 151. § 1. Ławnik może być wyznaczony do 
udziału w rozprawach do 12 dni w ciągu roku; liczba 
tych dni może być zwiększonaprz~z ' prezesa, sądu tylko 
z ważnych przyczyn', a ,zwłaszcza w wypadku koniecz
ności zakończenia rozprawy z udziałem tego ła'wnika. , 

§ 2. Do udziału w rozprawie w sprawach z zakresu 
prawa pracy i ubezpieczet'l społecznych prezes sądu wy
znacza jednego ławnika wybranego spośród kandydatów 
zgłoszonych przez organ administracji ' państwowej i jed
nego ławnika wybranego spośród kilndydatów zgłoszo

nych przez związki zawodowe, 



)zien~~k Ustaw Nr 3_1 ___ ~ ________ - ' 363 Poz. 131 

§ 3. Wyznaczając ławnika do Jldziału w rozprawie, 
Izawiadamia się o tym jednocześnie zakład pracy zatrud· 
niający ławnika . 

Art. 152. § 1. , Prezes ' sądu m~~e wyzn~czyć jedne· 
go lub dwóch ławników dodatkowych do rozprawy, j eżeli 
istnieje pr~uszc'zenie, że będzie ona trwać czas dłuższy. 

, § 2. Wnai-iidzie' i głosowaniu ławnik dodatkowy 
bierze udział, jeżeli inny ławnik nie może uczestniczyć 
w składzie orzekającym. 

Art. ,' 153. §l. Zakład pracy zatrudniający lawnik,a 
jest obowiązany zwolnić go od pracy na czas pełnienia 
"czynności w gdzie. -

§ 2. Za czas zwolnienia ' od pracy ławnik zachoWuje 
prawo do pełnego wynagrodzenia oraz świadczeń wyni
kaJąCych ze stosunku pracy. 

§ 3. Ławnicy, którzy nie pozostają W stosunku 
pracy, otrzymtlją ~a czas wykonywania czynności w są
dzie rekompensatę ' ~a ,zasadach określonych w drodze 
rozporżąazenia , przeź Ministra Sprawiedliwości w porozu
mieniu ,z Ministrem , Finansów. 

Art. 154. Ławnicy zamieszkaii poza siedzibą sądu 
otrzymują diet'y Qraz zwrot kosztów przejazdu i nocl egu 

: według zasad ustalonych w tym zakresie dla sędziów. 

Art. 155. § 1. Należności, o których mowa w a'rt. 
iS3 § 3,) art. 154, przyznaje p rezes właściwego sądu. 

§ 2. Od decyzji prezesa sądu rejonowego przysługuje 
odwołanie do prezesa sądu wojewódzkiego, ' d gdy decyzję 

' w pierwszej instancji wydał prezes sądu woJewódzkie
g'o - do Ministra Sprawiedliwości. 

Art. 156. § l. Ławnicy każaego sądu wybierają ze 
swego grona radę ławniczą, jej przewodniczącego i za
stępców. 

, § 2. Do zadań rady ławniczej należy w szczegól
ności podnoszenie póziomu pracy ławników i ich repre
zentowimie oraz pobudzanie działalności wychowawczej 

, ławników wspolecieńst~ie. 

§ 3. Minister S'prawiedIiwości, w drodze rozporzą
dzenia, lJlożeokreślać szczegółowe zadania rady ławni
czej oraz jej organiz~cję i sposób działania. 

DZIAŁ VIII 

Przepisy szczególne, zmiany w przepisacb obowl'ązującycb 
oraz przepisy prz~iściowe I końcowe. 

Art. 157. W sprawach 'łie uregulowanycb niniejszą 
ustawą do sędziów i inny,ch pracowników sądowych 
st()Su}e się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 wrześ
nia 1982 r. o pracownikach ' urzędów państwowych (Dz. U. 
Nr 31, poz. 214 i z 1984 r. Nr 35,p:oz. 187},aw sprawach 
nie ,uregulowanycJ;l także tą ustawą - przepisy" ,Kodeksu 
pracy. " . 

Art. 158. W ustawie z dnia 25 maja 1951 r . .:.... Prawo 
o notariacie (Dz. , U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106, z 1964 r. 
Nr 41, poz. 278: z 1965 r. Nr 52, poz. 318, z 1974 t, Nr 50, 
poz, 317 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214) art. 18 otrzymuje 
brzmienie: 

" "Art. 18. Do notariusźy stosuje się odpowiednio przepi
sy art. 67, 72 oraz 74-82 ustawy - Prawo 
o ustroju sądów Ji>owszechn ych.'! 

Art. 159. Minister Sprawiedliwości vi porozumieniu 
z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, w drodze 
rozporządzenia, określa w stosunku do ' osób będąc ych 
w dniu wejścia w życie niniejszej ust awy sędziami Na
czelnego' Sądu Administr,acyjnego i okręgowyc~ sądów 
praćy i ubezpieczeń społecznych zasady zaliczani,! do 
okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu dodatko
wego przysługującego sędzibm. okresów zatrudnienia 
w innych organach państwowy ch niż sąd i ' p ro ku~,atura. 

~rt. 160. § 1. W okresie sześciu miesi ę-c y od dnia 
wejścia w życie ustawy zostaną zwołane zgromadżen i a 
ogólńe w składzie określonym w 'art. 40 § L które 'doko
nają czynności przewidzianych w art. 41 pkt 2i 3. 

§ 2. Do czasu powołania, zgodnie z przepisami ni
niejszej ustawy, zgromadzenia ogólnego, kolegium ScH' U 

wojewódzkiego oraz sądów dyscyplinarnych pełnią swe 
funkcje dotychczasowe zgromadzenia ogólne, koleg id 

, administracyjne i sądy dyscyplinarne. 

Art. 161. Przepisy art. 143 § '2, art. 145 § 1 zdanie 
drugie i ' art. 151 § 2 stosuje się do k:1ndydatów na ław
ników i ławników wybieranych, poczynając od kadencji 
rózpoczynających 'się po wejściu usta wy w życie. 

Art. 162. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest 
plowa o sądzie dla nieletnich, należy przez to rozumieć 
sąd rodzinny. 

Art. 163. § 1. Tracą moc: 

l) Prawo o , ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
i964 r. Nr , 6, poz. 40, z 1967 __ T. 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, Z. 1982 r. 
Nr 16, poz. 125, Nr 19, poz. 145, Nr 31, poz. 214, 
Nr 35, poz. 228 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 23. 
poz. 100), 

2) ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o ławnikach ludo
wych w sądach powszechnych (Dz. U. Nr 54, poz. 309, 
z 1970 r. Nr 16, poz. 136, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 
i Nr 39, poz. 231 oraz z 1975_ r. Nr 16. ' poz. 9\). 

§ 2. Do czasu wydania. przepisów wykonawczych 
przewidzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy 
dotychczasowe przepisy , wykonawcze. ' jeżeli nie są z nią 
sprzeczne. 

Art., 164. Ustawa wchodzi w ~YCle z dniem 1 wrześ. 
nia 1985 r. 

;' 
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jahlnńsk. 
Sekretarz Rady Państwd: J. Szyl1tOIlek .; 




