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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 21 marca 1990 r. 

w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy 
wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich. 

Na podstawie art. 304 § 4 pkt 3 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuj'e : 

§ 1. 1. Przy wykonywaniu pracy przez osoby przeby
wające w zakładach karnych i w zakładach dla nieletnich 
przepisy art.: 207-210 § 1-2,212-215,216 § 1-4, 217 
§ 1-2, 218 § 1, 221 § 1, 222-230 i 232-235 działu 
dziesiątego Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio. 

2. Zakładem karnym w rozumieniu rozporządzenia jest 
także areszt śledczy, oddział zewnętrzny zakładu karnego lub 
aresztu śledczego, a zakładem dla nieletnich jest zakład 
poprawczy i schronisko dla nieletnich. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwo
ści z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie zakresu stosowania 
przepisów ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy do osób 
przebywających w zakładach karnych i w zakładach dla 
nieletnich, wykonujących pracę w tych zakładach albo poza 
nimi (Dz. U. Nr 45, poz. 225) . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : A. Bentkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 29 marca 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom 
adwokackim. 

Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
- Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 
187, z 1983 r. Nr 5, poz. 33 oraz z 1986 r. Nr 42, poz. 202) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwoś-

ci z dnia 19 listopada 1983 r. w sprawie postępowania 
dyscyplinarnego przeciwko adwokatom i aplikantom adwo
kackim (Dz. U. Nr 68, poz. 307) w § 60 ust. 2 otrzy
muje brzmienie: 

,,2. Opłata zryczałtowana wynosi w razie ukarania: 
1) karą upomnienia przez dziekana rady - 20.000 zł , 

a w postępowaniu zwykłym - 40.000 zł, 
2) we wszystkich innych wypadkach - od 50.000 do 

100.000 zł". 

§ 2. W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w ży
cie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe 
opłaty do czasu zakończenia postępowania . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Sprawiedliwości : A. Bentkowski 

Spóźnione wpłaty na prenumeratę w 1990 r. będą przyjmowane tylko do 30 czerwca br. Egzemplarze zaległe w ramach prenumeraty będą wysyłane z opóźnieniem w stosunku do ich 
wydania i za przesyłkę będą pobierane dodatkowe opłaty. których wysokość zostanie podana w informacji załączonej do paczki z wydawnictwami. Prenumerata jest realizowana na 
podstawie przedpłaty. Wpłata powinna być dokonana "przelewem-zamówieniem" lub trzyodcinkowym przekazem na konto Wydziału Wyddwnictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim. Oddzial Okręgowy Warszawa nr 1052-3157-139.11 . Druki " przelewów-zamówień" lub przekazów mogą zostać wysłane zainteresowanym po 
uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania pisemnie lub telefonicznie do'Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów . Na dowodzie wpłaty nałeży podać pełną nazwę instytucji 
(nazwisko i imię) i adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych egzemplarzy. Wszelkich informacji o prenumeracie udziela Wydział Wydawnictw Urzędu 

Rady Ministrów. 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawn ictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 
69/71 , 00-979 Warszawa, P-1, niezwłocznie po otrzymaniu następnego kołejnego numeru. 
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