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1225
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 14 wrzeÊnia 2001 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zasad i trybu post´powania dyscyplinarnego w stosunku
do radców prawnych i aplikantów radcowskich.
„11) kary upomnienia i nagany z ostrze˝eniem nie
podlegajà ∏àczeniu z karà pieni´˝nà,

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r.
Nr 33, poz. 175, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 545
i Nr 94, poz. 1037 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu post´powania dyscyplinarnego w stosunku do radców
prawnych i aplikantów radcowskich (Dz. U. Nr 27,
poz. 138, z 1991 r. Nr 98, poz. 436, z 1997 r. Nr 48,
poz. 317 i z 1998 r. Nr 111, poz. 709) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Sàd Najwy˝szy, orzekajàcy w sprawie kasacji,
o której mowa w art. 622 ustawy.”;

12) przy karach pieni´˝nych ∏àczna kara pieni´˝na
nie mo˝e przekroczyç sumy tych kar i nie mo˝e byç ni˝sza od najwy˝szej z orzeczonych kar
pieni´˝nych,”;
5) § 46 otrzymuje brzmienie:
„§ 46. Uzasadnienie orzeczenia sàdu dyscyplinarnego drugiej instancji sporzàdza si´ w terminie 14 dni.”;
6) w § 48 w ust. 3 wyrazy „rewizji nadzwyczajnej” zast´puje si´ wyrazem „kasacji”;
7) w § 49:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

2) w § 24 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:
„6. Od postanowienia okr´gowego sàdu dyscyplinarnego, wydanego w trybie ust. 2, przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego.”;

„1. Wykonanie kary upomnienia, kary nagany
z ostrze˝eniem oraz dodatkowo zakazu wykonywania patronatu nale˝y do dziekana rady okr´gowej izby radców prawnych.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu:

3) w § 26:

„21. Wykonanie kary pieni´˝nej nale˝y do dziekana okr´gowej izby radców prawnych.
Dziekan okreÊla termin zap∏acenia kwoty kary pieni´˝nej, a w przypadkach szczególnie
uzasadnionych sytuacjà materialnà ukaranego mo˝e roz∏o˝yç kwot´ kary na raty,
okreÊlajàc termin zap∏aty ka˝dej z rat.”

a) w ust. 1 po wyrazie „oznaczony” dodaje si´ przecinek i wyrazy „nie d∏u˝ej jednak ni˝ o trzy miesiàce”,
b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Od postanowienia okr´gowego sàdu dyscyplinarnego, wydanego w trybie ust. 4, przys∏uguje prawo wniesienia za˝alenia do Wy˝szego Sàdu Dyscyplinarnego.”;

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

4) w § 37 w ust. 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 11 i 12
w brzmieniu:

Minister SprawiedliwoÊci: S. Iwanicki

1226
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 wrzeÊnia 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujàcym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca
2000 r. o wynagradzaniu osób kierujàcych niektórymi

podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306
i z 2001 r. Nr 85, poz. 924) zarzàdza si´, co nast´puje:

